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Laatst was ik op bezoek, zo bleek de laatste keer, bij een stervende. Daar zat ik, 

op 1,5 meter. Te dichtbij komen mocht niet, een hand geven al helemaal niet.  

Het coronavirus maakt dat we minder nabij mogen en kunnen zijn. Dat is in het 

gewone dagelijkse leven al een hele opgave, maar wordt nog moeilijker en 

ongemakkelijker als gaat om stervende en rouwende mensen. Dan wil je niet op 

afstand blijven, maar nabij zijn. Je wilt een arm om iemand slaan, een knuffel 

geven. Niets van dat alles mocht. 

 

Het raakt ons in ons diepste menszijn. Wij zijn sociale wezens, wij kunnen niet 

zonder de ander. Niet zonder de nabijheid van de ander. 

Gelukkig vonden mensen andere wegen om nabij te zijn: een lief kaartje, een bosje 

bloemen, maar toch… 

 

In het evangelie zien we het ook. Martha en Maria worden omringt door vele 

mensen die hun steun betuigen bij het overlijden van Lazarus. Jezus komt later. 

Te laat in de ogen van Martha, want hij had haar broer kunnen redden. En toch zit 

ze niet vol verwijten, maar juist vol geloof. Ze weet dat Jezus degene is, die 

Lazarus uit de dood kan terugroepen. 

 

Als wij een dierbare verliezen wordt ons geloof soms ook op de proef gesteld. 

Door onszelf, waarin we gaan twijfelen aan God. Waarom moest dit gebeuren? 

Waarom werd juist hij of zij ziek en kwam te overlijden? Maar ook door mensen 

om ons heen? Veel mensen begrijpen niet dat je nog steun uit je geloof kunt halen 

als je een dierbare verloren bent.  

Maar het vertrouwen en geloof in God houd velen op de been. Vaak juist in de 

donkerste dagen. En God wil ons ook nabij zijn als we door onze benen zakken. 

We kunnen al ons verdriet, onze pijn bij God brengen.  

 

Het verlies van een dierbaar persoon raakt je in heel je wezen. En nu in deze tijd 

misschien nog meer dan anders. Nog een gedicht tot slot. 

 

Streep hun naam niet door 

al zijn zij tot stof vergaan 

Streep hun naam niet door 

alsof ze nooit hebben bestaan 

 

  



't Liefste wat ik heb bezeten 

't toekomstbeeld van mijn bestaan 

Vraag me niet om dat te vergeten 

en gewoon weer door te gaan 

 

Want ik wil weer verder leven 

maar ik weet niet hoe dat moet 

'k Hoor bij hen die achterblijven 

overleven dat vergt veel moed 

 

Streep daarom hun naam niet door 

noem hun naam en laat me weten 

Dat ook jij niet zult vergeten 

zo alleen kan ik verder gaan. Amen. 
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