
OVERDENKING 

Wij zijn vandaag bij elkaar om terug te kijken, herinneringen te 
verzamelen en de zo vertrouwde namen te noemen van de mensen van 

wie we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Om hun 

namen te noemen samen met Gods naam. 

Als je wilt weten hoe je liefhebt, ga dan eens na hoe je omgaat met de 

mensen in je leven die gestorven zijn, -zo luidt de raad van de filosoof 

Kierkegaard in zijn indrukwekkende boek Wat liefde doet. 

Een dode gedenken is een daad van de meest onbaatzuchtige, de meest 

vrije en de meest trouwe liefde, zo zegt hij.  

Want een gestorvene heeft in dit leven nergens meer recht op, kan niets 
afdwingen, en ook niets meer teruggeven. In de saamhorigheid die je zo 

sterk met elkaar verbond kan diegene niets meer doen om jou vast te 
houden. Om die saamhorigheid te laten blijven bestaan moet jij hem, 

moet jij haar vasthouden. 

Het lijkt alsof de doden ons niet meer nodig hebben, maar dat is niet 
waar. De doden hebben ons wel degelijk nodig, om te worden herdacht, 

om niet te worden vergeten.  

Nergens wordt zo goed duidelijk wat de echte aard van liefde is als in het 
gedenken van hen die kort geleden of langer geleden zo levend waren als 

wij nu. 

De doden gedenken is liefde in de meest onbaatzuchtige, de meest vrije 

en de meest trouwe vorm.  

Het is menselijke liefde die een echo is van de goddelijke liefde. 

Over die goddelijke liefde spreken onze beide teksten. Over eeuwige 
armen onder ons die ons opvangen, ons dragen door alles heen, de 

onzichtbare grond vormen onder ons bestaan.  

Tot diezelfde trouw worden wij geroepen in onze omgang met de 
levenden, maar ook met de doden. We deelden het leven met hen, ze 

horen bij ons. De wanhopige pijn van het gemis die wij zo intens kunnen 
voelen is een diepe vorm van trouw, een bewijs van liefde. Met onze 

tranen eren wij hen. 

De andere tekst zegt dat niets ons kan scheiden van de liefde van God. De 
dood kan dat niet, het leven niet, machten, krachten, hoogte, diepte, het 

verstrijken van de tijd, -dat alles kan Gods liefde niet tegenhouden. God 
blijft mensen liefhebben ook als zij dood zijn en niets meer terug kunnen 

doen.  

Als wij onze gestorvenen blijven liefhebben, als we verdriet om hen 

hebben, dan lijkt onze liefde een beetje op die eeuwige liefde van God.  



Het is hartverscheurend en moeilijk maar ook prachtig om over de 

grenzen van de dood heen zo op elkaar betrokken te blijven. 

De kinderen hebben het in hun eigen ruimte vandaag ook over wat het 

betekent om iemand te gedenken en een lichtje aan te steken als teken 

daarvan. Een lichtje dat is ontstoken aan het licht van de Paaskaars.  

Die brandt in ons midden vandaag en elke dag en ook bij een uitvaart als 

teken van de opstanding, van Liefde die niet wijkt voor de dood. 

 Ze zullen ieder een steen versieren ter gedachtenis aan mensen of 
misschien ook wel dieren die zij moeten missen. Ze zullen straks 

binnenkomen met brandende lichtjes, en in elk van die lichtjes komt iets 

van het Licht van God naar ons toe.  

Het Licht van Liefde die onverwoestbaar is, waarvan niets ons kan 

scheiden.  

    

 

 

  

 

 

 


