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1. ADIEU 
 
Ik had je zo graag nog willen bereiken 
nog willen vragen: 
"Was het goed zo...?" 
Ik had je zo graag nog willen spreken 
AL was het maar eenmaal 
Maar misschien was het gescheiden zijn 
dan nog zwaarder geworden. 
Ik had je zo graag nog willen spreken 
nog willen vragen: 
"Heb je gezien dat die er was en die ook? 
Heb je al die mensen gezien? 
Allemaal voor jou?" 
Ik wist niet dat je zoveel mensen kende. 
Ik wist niet dat zoveel mensen om jou gaven. 
Ik heb zo gehoopt dat je het gehoord hebt 
de liederen, de woorden en de muziek. 
 
Ik zou je nog willen danken 
voor die laatste dag met jou bij mij 
Een ander kan het haast niet geloven: 
toch een mooie dag, zoveel liefde. 
En vooral een dag om niet te vereten. 
Ik heb gevoeld:  
"Ja, jij bent er wel, 
je bent zo dichtbij, 
Je bent niet weg..." 
Maar soms is het alsof je verder weg reist. 
Verder dan de horizon. 
Voorbij de laatste stad naar een ongeziene stad. 
 
Dat verlang en hoop ik zo. 
Om te kunnen zeggen: adieu. 
 
(uit: Woorden in stilte, van Marinus van den Berg) 
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2. AFSCHEID 
 
Wanneer wij ’s avonds ’t dorp inkwamen geurden 
De linden, of wij zagen voor het huis 
De meidoorns, die hun vage bloesems beurden 
In scheemring van zacht bladerengespuis. 
Het leven stuurt ons hooploos heen en weer. 
Waar zullen ons de laatre lenten vinden? 
Ik vraag niet langer. Ik weet slechts: niet meer 
Zien wij tezaam die meidoorns en die linden. 
 
(J.C. Bloem) 
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3. AFSCHEID NEMEN (1)   
   
Afscheid nemen is 
Loslaten met tranen in de ogen; 
Niet vergeten 
Want je bent er vol van. 
Er zijn zoveel herinneringen 
Momenten 
Kleine dingen die spreken. 
Je kunt iemand 
NIet vasthouden 
En het leven gaat verder; 
Natuurlijk 
Ze zeggen het 
Maar je weet niet hoe. 
 
Bij jou knaagt het verdriet 
En de dag van morgen 
Is nooit eer als toen. 
Jij was 
Samen, toekomst, vreugde. 
Jij bent 
Alleen, niemand 
Overgeleverd aan de naamloze goede wil. 
 
Afscheid nemen is: 
'dag' zeggen 
En verder gaan 
Omdat iemand je lief was 
Ook nu. 
Onbegrijpelijk 
Dat dit leven is. 
 
Of is er toch een hand 
Op jouw schouder? 
Afscheid nemen is 
Opnieuw geboren worden 
Pijnlijk 
Omdat leven 
Sterven is. 
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4. AL WAT STERFT ZAL BLOEIEN 
 
De bomen komen uit de grond 
En uit hun stam de twijgen 
En ied’reen vindt het heel gewoon 
Dat zij weer blsaderen krijgen 
We zien ze vallen naar de grond 
En dan opnieuw weer groeien 
Zo heeft de aarde ons geleerd 
Dat al wat sterft zal bloeien 
 
(Toon Hermans) 
 
 
5. ALLES WAT IK VOOR JE VOEL 
 
Alles wat ik voor je voel 
is met woorden onuitspreekbaar. 
Alles wat je aan me geeft 
blijkt met woorden nauwelijks raakbaar. 
Al jouw liefde blijft in mij 
eeuwig onvervangbaar. 
Waar ik ben daar woon je 
heel diep in mijn hart. 
 
 
6. ALS DE DOOD KOMT… 
 
Als de dood komt en mij toefluistert 
“je dagen zijn geteld”, 
laat ik hem dan zeggen: 
“ik heb geleefd in liefde 
en niet alleen in de tijd 
en in echte liefde vind ik mijn eeuwigheid” 
 
(Tagore) 
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7. ALS JE VAN IEMAND HOUDT (1) 
 
Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 
dan is er op de wereld  niemand en niets die de leegte van die afwezigheid kan 
invullen. 
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. 
Aanvaard liever het gemis dat je is  overkomen. 
Want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, blijf je met elkaar verbonden. 
Zeg niet: God zal die leegte vullen, want geloof me: dat doet Hij niet. 
Integendeel, Hij houdt die leegte leeg 
en helpt ons om zo de gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Hoe mooier de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. 
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering veranderen in stille vreugde. 
De mooie dingen van vroeger blijven zo een kostbaar geschenk dat je meedraagt. 
Dan wordt het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht. 
 
 
8. ALS JE VAN IEMAND HOUDT (2) 
 
Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden, kan niets de leegte van 
zijn afwezigheid vullen; je moet dat niet proberen, je moet eenvoudig aanvaarden 
en volharden. Dat klinkt erg hard, maar het is ook een troost; want zolang de 
leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden. Het is fout te 
zeggen: God vult die leegte. Hij vult ze helemaal niet, integendeel. Hij houdt die 
leegte leeg en helpt ons zó de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij 
het ook in pijn. 
Verder: hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. Maar 
dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugde. De mooie dingen 
van vrieger zijn geen doorn in het vlees maar een kostbaar geschenk dat je 
meedraagt. 
Je moet zorgen dat je niet in je herinnering blijft graven en je erin verliest; een 
kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor; maar alleen op bijzondere ogenblikken. 
Buiten de ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit; dan wordt het 
verleden een blijvende bron van vreugde en kracht. 
En vervolgens: wij moeten de ander bij God aanbevelen en aan Hem 
toevertrouwen; onze zorg voor de ander moeten we laten uitgroeien tot gebed. 
 
(Dietrich Bonhoeffer, Verzet en overgave 
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9. ALS JIJ ER NIET MEER BENT 
 
Hoe zal het zijn als het straks lente is en 
alles fris en vrolijk wakker wordt. 
Het tere groen en al het andere 
dat met het voorjaar heeft te maken. 
En dat jij er niet meer bent? 
Hoe zal het zijn als daarna de zomer 
komt en alles bruist van tomeloze bloei. 
Als men met vakantie gaat of juist weer 
terug komt van een fijne reis. 
En jij er niet meer bent? 
 
Hoe zal het zijn in het najaar van 
de dagen als warme tinten overheersen 
en ieder na geniet van wat er te genieten 
valt ondanks stormen, regen en wind. 
En jij er niet meer bent? 
 
Hoe zal het zijn als koning winter 
intocht houdt met speciale 
dagen in december als ieder warmte 
en geborgenheid zoekt bij elkaar. 
En jij er niet meer bent? 
 
Wij weten het niet, wij willen het nog niet 
weten, wij hopen alleen dat als jij er niet 
meer bent wij elke lente, zomer, herfst 
en winter, ons samenzijn met jou zullen 
herinneren als aller mooiste moment. 
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10. ALS STRAKS HET ROUWRUMOUR… 
 
als straks het rouwrumoer 
rondom jou is verstomd 
de stoet voorbij is 
de schuifelende voeten 
voel ik dat er een diepe stilte komt 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten 
en telkens weer zal ik je tegenkomen 
we zeggen veel te gauw: 
het is voorbij 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen 
niet wie je was en ook niet wat je zei 
ik zal altijd nog grapjes met je maken 
we zullen samen door het 
stille landschap gaan 
nu je mijn handen niet meer 
aan kunt raken 
raak je mijn hart nog duidelijker aan 
 
(Toon Hermans) 
 
 
11. DE GROTE REIS BEGONNEN 
 
De grote reis voor hem/haar is onverwacht begonnen, 
naar ons gevoel is dat nog veel te vroeg. 
Wij hadden nog zo graag wat tijd gewonnen, 
juist omdat hij/zij zoveel goedheid in zich droeg. 
 
Wij hadden <naam> zo graag bij ons gehouden, 
maar nu het anders is, buigen wij ons hoofd. 
En alles wat hij/zij gaf, waar hij/zij met <naam> aan bouwde, 
wordt door geen mens ontnomen, weggeroofd. 
 
Zijn/haar leven was in alle eenvoud streven 
naar wat warmte, menselijk geluk. 
Voor hem/haar was dat ‘er-zijn’ en geven 
en die herinnering maakt niemand stuk. 
 
Rust nu maar uit, je hebt genoeg gegeven, 
je mag nu naar Gods woning toe. 
Want wie hoopt niet op eeuwig leven? 
Dag <naam>, wij zorgen wel voor <naam>. 
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12. DE MENSEN VAN VOORBIJ 
 
Wij noemden ze hier samen, 
de mensen van voorbij. 
Wij noemden hen bij namen. 
Zo vlinderden ze binnen 
in woorden en in zinnen 
en zijn wij even bij elkaar 
aan het begin/einde van het jaar. 
 
De mensen van voorbij, 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
zij zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen 
die wij zo graag herhalen 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 
 
De mensen van voorbij, 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen zij wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
Die mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 
 
(Hanna Lam) 
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13. DE MENS IS ALS EEN SCHADUW 
 
O, hoe vergis je jezelf 
te denken dat je jaren nooit eindigen. 
we moeten sterven 
 
Leven is een droom: 
het lijkt zo zoet, 
maar het is zo kort. 
we moeten sterven 
 
Er is geen medicijn voor, 
kinine is van geen nut. 
Er is geen genezing te krijgen. 
we moeten sterven 
 
Waardeloos zijn klaagzangen, 
onderhandelingen of bravour, 
voortkomend uit overmoed. 
we moeten sterven 
Geen enkele doctrine 
kan woorden vinden 
om die kracht tot rust te brengen 
we moeten sterven 
 
Er is geen middel of gedachte 
om deze knoop te ontwarren. 
Het is nutteloos te vluchten. 
we moeten sterven 
 
Het is voor iedereen hetzelfde. 
Een slimmerik 
kan zich niet onttrekken aan deze slag. 
we moeten sterven 
 
We sterven zingend, 
we sterven spelend 
op de citer en doedelzak. 
we moeten sterven 
 
We sterven dansend, 
etend, drinkend 
met dit ‘lijk’ (lichaam). 
we moeten sterven 
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De gruwelijke dood 
is verraderlijk voor iedereen 
en beschaamt iedereen. 
we moeten sterven 
 
En nog, o dwaasheid, 
o razernij, 
het lijkt erop dat we onszelf bedriegen. 
we moeten sterven 
 
Jongeren en kinderen, 
iedereen 
vervalt tot stof. 
we moeten sterven 
 
De gezonde en de zieken, 
de dapperen en machtelozen: 
allen komen aan hun eind. 
we moeten sterven 
 
En als je eindelijk 
in je binnenste denkt: 
alles komt aan z’n eind. 
we moeten sterven 
 
Als je hier niet aan denkt 
ben je je verstand verloren. 
Je bent al dood en kunt zeggen: 
we moeten sterven 
 
(CD-song van Stefano Landi, Homo fugit velut umbra, vertolkt door l’Arpeggiata 
en Christina Pluhar) 
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14. DE PARABEL VAN DE PANFLUIT 
 
Er was eens een boom, een onbekende boom, ergens langs de waterkant, 
geplant door  
niemand weet nog wie. 
Hij leefde daar breeduit, met veel takken.  
Hij droeg de forse stem van de wind of de doodstilte van de avondlucht.  
's Winters was het leven kaal, zwiepend in de harde wind en met zijn twijgen als 
toegeknepen  
vuisten vol nieuwe beloften, stond hij daar maar te wachten tot het weer lente 
werd.  
Ga je gang, knipoogde dan de voorjaarszon, en dan kwam hij weer aan zijn oude 
groene  
uitbundigheid: zijn takken liepen weer uit en schoten bloesem uit ingehouden 
leven.  
Het was een lust voor de ogen!  
En als dan de zomer kwam, maakte de boom een donkere hand gevuld met 
schaduw, gratis  
voor iedereen, en soms met een paraplu tegen de stromende regen.  
Zo leefde de boom met al zijn takken, jaar in jaar uit, zijn krachten verbergend en 
weer  
ontplooiend, op en neer in telkens vier seizoenen.  
Maar… op zekere dag kwam er een mens, iemand met een zaag.   
De takken hielden van louter schrik het ruisen in.  
Er was geen ontkomen meer aan: de mooiste tak werd afgezaagd en 
meegenomen naar het  
huis van die mens, een dode tak, voorgoed uit het leven weggesneden, 
weggevallen uit de  
schaduw met velen, onopvallend en straks natuurlijk stomweg vergeten.  
Wat betekent immers een tak aan een hele boom?  
Drie dagen later was die mens opeens weer terug, en de boom stond windstil van 
doodsangst  
met al zijn takken: wie treft het lot vandaag?  
Maar kijk, de mens ging zitten, aan de voet van de boom en... hij blies op de 
afgezaagde tak,  
die hij de panfluit noemde.  
Hij speelde een lied en de boom verstond het zo:  
Horen jullie mij? Ik leef, ik leef! Meer dan ooit tevoren, ik leef, ik zing, ik fluit! 
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15. DE ROOS 
 
Men zegt van liefde dat ze zacht is, 
als een lief en teder woord. 
Men zegt van liefde dat ze hard is, 
en zo vaak het geluk vermoordt. 
Men noemt haar enkel een verlangen, 
men noemt haar enkel redder in nood. 
Ik zag dat liefde als een bloem is, 
waarop de zon haar stralen strooit. 
Ze is het hart, zo bang en breekbaar, 
zo wankel en zo broos. 
Ze is de droom, bang voor ’t ontwaken, 
omdat ze dan de waarheid hoort. 
Ze wacht op wie jaar nu wil plukken, 
op wie haar tranen steelt. 
Zo bang om vroeg te sterven 
voor ze werk’lijk heeft geleefd. 
En is de nacht zo koud en eenzaam, 
duur het wachten veel te lang, 
denk dan maar dat geluk alleen is 
voor wie er hevig naar verlangen. 
Denk dan maar dat bitt’re winters 
en dikke lagen sneeuw 
nog nooit hebben verhinderd 
dat de roos hen overleeft. 
 
(Ann Christy – J. Verminnen) 
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16. DE TUINMAN EN DE DOOD 
 
Een Perzisch edelman: 
Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 
Mijn woning in: "Heer, Heer, één ogenblik! 
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, 
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood. 
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant, 
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. 
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!" 
Vanmiddag - lang reeds was hij heengespoed - 
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet. 
"Waarom", zoo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 
"Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?" 
Glimlachend antwoordt hij: "Geen dreiging was 't, 
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, 
Toen ik 's morgens hier nog stil aan 't werk vond staan, 
Die ik 's avonds halen moest in Ispahaan." 
 
(P.N. van Eyck) 
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17. DE VOGEL 
 
Er was eens een man die zeven vogels had. Ze pronkten in gouden kooien. 
De een zong nog mooier dan de ander. 
Elke ochtend zongen ze voor de man en de vogelman zong zijn mensenlied. 
Maar op een kwade dag kwam een harde windvlaag door het geopende raam. 
Een van de kooien viel om en brak. De vogel vloog verschrikt door het open raam, 
naar buiten. 
De man was diep bedroefd want hij hield van de vogels alsof het zijn kinderen 
waren. 
De achtergebleven dieren treurden om het verlies van hun beste vriend. 
Ze zongen niet meer, het  werd stil in de kamer, de ramen bleven dicht, de dagen 
gingen voorbij. 
Tot op de dag de zon naar binnen scheen. Eindelijk durfde de man het raam weer 
open te doen. 
Daar hoorden zij een lied, een vogel aan het raam, het was hun eigen vriend! 
Hij zong uit volle borst, mooier dan ooit tevoren, mooier dan wie ook. 
“Wees niet bedroefd”, zong hij, “ik ben gelukkig, 
ik kan hoger vliegen dan de hoogste boom en verder dan het verste bos, 
ik drijf op de wind, tot boven de wolken, tot dicht bij de zon, niet meer gebonden, 
niet meer gekooid!” Hij jubelde aan hun raam, aan traliën voorbij over wat hij in zijn 
vlucht voor hen al had gezien:  
“Alles heeft zijn plaats en alles heeft zijn tijd, alles is aan het worden en jullie 
worden mee, 
het wordt zo mooi, zo mooi, maar vraag me nog niet hoe, zo mooi kan ik niet 
zingen.” 
 
 
 
18. DE GESTORVENE 
 
Zeven maal om de aarde gaan, 
Als het zou moeten op handen en voeten; 
Zeven maal om die éne te groeten 
Die daar lachend te wachten zou staan. 
Zeven maal om de aarde gaan. 
 
Zeven maal over de zeeën te gaan, 
Schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 
Kon uit de dood ik die ene doen keren. 
Zeven maal over de zeeën te gaan. 
Zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 
 
(gedicht: Ida Gerhardt; lied: Trijntje Oosterhuis) 
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19. DE WEG VAN HET LEVEN 
 
Leven is onderweg zijn door de verschillende levensfasen. Langzaam uitgroeien 
tot wie je bent.  
Naar de volheid van beleven. Het leven is een boog die je vol mag maken. 
Het besef van begin en einde, komen en gaan, blijven en voorbijgaan, leven en 
dood. 
De weg van het leven zal altijd in ons het verlangen wakker houden. Je blijft altijd 
vooruitkijken.  
Er is een drijfkracht in ons die ons in beweging houdt, zo lang er leven is. 
 
 
20. DOORGEVEN VAN DE FAKKEL 
 
Elke dag worden er mensen geboren, elke dag sterven er mensen. 
Ze komen en gaan, zoals de lichtende dagen verglijden om plaats te maken voor 
donkere nachten. Telkens en telkens komen er nieuwe mensen. Zo ontstaat 
generatie na generatie.  
En steeds opnieuw van de ene dag op de andere geven mensen iets aan elkaar 
door. 
Soms bewust, dan weer wat onopgemerkt. Zo ontstaan volgende episoden en 
generaties. 
Je kunt eigenlijk spreken van een fakkel, die telkens en telkens wordt 
overgedragen. 
Dat doorgeven  aan elkaar gaat niet alleen om woorden, 
misschien gaat het nog meer om het voorbeeld dat gegeven wordt. 
Voorbeelden van daden, van begrip tonen, van echt medemens zijn. 
Ja, mensen hebben die doorgeef-functie. En af en toe kijk je als fakkeldrager om 
naar wat het was.  
Dan ben je verwonderd, ademloos of sprakeloos, 
want je kunt versteld staan om de dingen uit het verleden. 
Je kunt ervan genieten, er stil verdriet van hebben of dankbaar zijn. 
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21. DENK AAN MIJ 
 
Denk aan mij 
- als mijn adem is vervlogen 
Denk aan mij 
- als mijn ziel mijn lijf verlaat 
Denk aan mij 
- als ik ooit ben uitgepraat 
Denk aan mij 
- als mij ogen zijn gesloten 
Denk aan mij 
- als de hemel mij komt halen 
Denk aan mij 
- als de klanken zijn verdoofd 
Denk aan mij 
- als mijn handen koud als steen zijn 
Denk aan mij 
- als mijn licht is uitgedoofd 
Denk aan mij 
- als mijn traan jouw blik verduistert 
Denk aan mij 
- als jouw voetstap ooit verdwaalt 
Denk aan mij 
- als mijn naam zacht wordt gefluisterd 
Denk aan mij 
- als een regenboog vervaagt 
Denk aan mij 
- als de pijn jou weg laat teren 
Denk aan mij 
- als verdriet jouw lach verdrinkt 
Denk aan mij 
- als jij niet kunt accepteren 
Denk aan mij 
- als ik straks geen noot meer zing. 
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22. DOOF NU HET LICHT 
 
doof nu het licht en sluit je ogen en vergeet de strijd 
jouw leven hier is omgevlogen maar je liefde blijft 
Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk 
de kleinste bloem is daar als de hoogste eik 
en alle koningen en kinderen zijn daar gelijk 
laat nu die laatste droom maar komen en wees niet meer bang 
jouw nacht van vrede is gekomen na een leven lang 
en waar jij gaat daar is geen haat of pijn 
het heetste vuur wordt dat als van een kaars zo klein 
zoals de zon schijnt na de regen 
zo zal het zijn 
en waar jij gaat daar zullen vriend en vijand samen zijn 
wat stof is zal tot stof vergaan 
 
(Rob de Nijs) 
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23. DRAAG MIJ 
 
Draag mij verder. 
Draag mij waar niemand 
mij meer dragen kan. 
 
Draag mij verder. 
Draag mij als mijn dagen vol zijn 
van geleefd leven. 
 
Draag mij verder. 
Draag mij op de dag 
die niemand kent, 
als men van me zegt: 
hoort ze nog, 
ziet ze nog? 
 
Op de dag dat men hoopt 
dat wij alle pijn voorbij zijn. 
De laatste dag, 
die de eerste dag zal zijn 
om door U gezien te worden, 
van aangezicht tot aangezicht. 
De eerste dag 
ons door U gekend te worden 
bij voor- en achternaam, 
om door U ontvangen te worden 
in het eeuwig licht. 
 
Draag mij verder, 
waar U alleen nog dragen kunt... 
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24. EEN NAASTE 
 
Ik zoek iemand 
Die mijn verdriet ruimte geeft 
Een vriend of vriendin wil zijn 
Een goede buur. 
 
Ik zoek iemand 
Die zwijgen heeft geleerd 
Stil kan zijn 
Nabij blijft. 
 
Ik zoek 
Niet meer dan een toevallig woord 
Een hand van liefde 
Een woord van verstaan 
Belangeloos. 
 
Ik zoek iemand 
Die mij leven laat, mijn verdriet begrijpt 
Vandaag, morgen en overmorgen 
Iemand die een naaste is. 
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25. EEN WITTE ROOS 
 
Adem houdt op, 
warmte wordt kilte, 
diepe kilte als van de dood. 
En lachen wordt stilte, 
echo van vragen dat geen antwoord vindt. 
Maar een mensennaam kan niet vergaan, 
niet verzinken in het oneindig niets. 
Jouw naam heeft klank en toon gezet 
van hoe de jouwen verder gaan. 
In gemis, maar ook in vertrouwen 
dat leven léven wordt, 
als er maar gevochten wordt en geknokt, 
geliefd en gelachen. 
Zo wordt ook jouw naam 
een witte roos aan ons hart, 
bloeiend voor altijd, 
geurig en welriekend, 
maar ook doornig en stekend. 
Want jij bent er niet als wij jou roepen: 
en ons zoeken zal nooit vinden worden, 
geen samen lachen en geen raken meer. 
Maar in de stilte zul jij bloeien aan ons hart 
als een schitterende herinnering, 
levend, tegen alle weerwil in. 
Nee, vergeten zullen wij jou niet. 
Wees gerust, rust maar zacht, rust in vrede. 
 
 
26. EINDE 
 
Hij was allang zich zelf niet meer 
hij kon het niet meer aan 
we hoopten, zittend rond zijn bed 
dat hij maar dood zou gaan 
en na zijn laatste zucht was het 
of hij zich zelf hervond 
alsof hij op de drempel 
van een ander leven stond 
‘k ben even blijven kijken 
ben even blijven staan 
en voelde iets van wonder 
door de stille kamer gaan 
 
(Toon Hermans) 
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27. EN VERDER 
 
Afscheid nemen is loslaten, 
en toch iets van die persoon of die plek (waar je geweest bent) in je houden. 
Je kunt iemand niet vasthouden. 
Je moet afscheid nemen ook niet zien als iets droevigs, eerder als blijdschap. 
Die mens, die plek, laat iets in jou achter, opdat jij er mee verder kunt. 
Je kunt blij zijn omdat je rijk bent dat je die mens hebt mogen ontmoeten. 
Dat je op die plaats bent geweest en er vol van bent. 
Afscheid nemen is dag zeggen en proberen zonder hem verder te gaan 
met de steun die je hebt gekregen.  
 
(Abel Herzberg) 
 
 
28. ER IS EEN LAND VAN VREDE 
 
Er is een land van vrede 
voorbij de oude eik 
daar zingen duizend vogels 
het is een hemels rijk 
Er is een land van vrede 
in ieder mensenhuis 
je mag er binnen lopen 
je bent er altijd thuis 
Er is een land van vrede 
al weet je heg noch steg 
wie er per se wil komen 
krijgt kracht voor onderweg 
 
(Adri Bosch) 
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29. HARTVERWARMEND 
 
Een mens wordt geboren met handen en ogen 
die zich uitstrekken naar een ander, 
met een  stem die zich leert uitspreken in de taal van velen, 
met voeten om naar die velen op weg te gaan 
en met een hart dat kan luisteren en je kan zeggen: 
zo is het goed, 
mensen naar elkaar toe geschapen zijn we, 
mensen geboren om te leven, 
aan elkaars genade toevertrouwd. 
Waar iemand dat zegt met handen en ogen, 
bloeien vriendschap en vrede. 
Waar iemand hartverwarmend door de wereld gaat, 
worden vreemden vrienden 
en wordt de wereld een hemel op aarde waar het goed is om te wonen. 
Er zijn er die hartverwarmend door de wereld gaan. 
Er waren er die wegen aanlegden waarover wij nu gaan tot elkaar. 
Zo is er verbondenheid dit uur, 
omdat iemand uit ons midden zich daarover verheugde en er ruimte voor schiep. 
Om dit dankbaar te betuigen zijn we dit uur samengekomen. 
Mensen die ons uitnodigend voorgingen op wegen van de een na de ander:  
hun namen houden wij in ere. 
Hun wegen – van mensen tot elkaar – willen wij vervolgen. 
De harten van hen die tot gemeenschap bezielden blijven ons ook na vandaag 
bewegen. 
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30. HET IS NIET EERLIJK 
 
Het is niet eerlijk, want wij weten niet wie het heeft uitgedacht dat jij moest 
sterven. 
Het is niet eerlijk, want jou is niet gevraagd of je wilde, of je het wel mooi genoeg 
vond zo. 
Het is niet eerlijk, want anderen wachten op de dood en jou overkwam het, 
ongevraagd, 
dit ongenaakbaar sterven. 
Het is niet eerlijk, want ongevraagd en ongewild doe jij ons nu pijn, 
door voorgoed uit ons midden weg te zijn. 
Laten wij uit dit overweldigende verdriet troost putten uit wat <naam> voor ons 
betekend heeft.  
Laten we denken aan hoe hij/zij was: <eigenschappen>. 
 
God de Vader, wij hebben uw belofte om van te leven, 
uw woord om ons aan vast te houden.  
Wat ons ook overkomt: Gij zult erin voorzien. 
Met U gaan wij op weg in goed vertrouwen. 
Wij  bidden U: 
dat wij na dit leven van U mogen zijn, naar U genoemd, 
bij U geborgen voor altijd, in de eeuwen der eeuwen.  
Heer, geef hem/haar de eeuwige rust. 
En het eeuwige licht verlichte hem/haar. 
Dat hij/zij moge rusten in vrede. 
 
Amen. 
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31. GEBED AAN DE GRENS 
 
gegaan tot waar wij kunnen –  
aan de grens van het Licht staan wij, 
in wezen onbegrensd, in het zicht van de dood. 
en wij herinneren ons de oude woorden 
dat leven verandert 
maar niet wordt weggenomen, 
dat niets en niemand verloren gaat, 
zielsverbonden zijn wij met jou 
van wie wij hier afscheid nemen, 
en die ons in leven en dood zo dierbaar 
was en is en blijven zal. 
verbonden zijn wij ook met elkaar 
en met alle levende wezens, klein en groot, 
met vogels en vissen, velden en bossen, 
met zon en maan, met het land vlak en golvend, 
de onmetelijke diepzee, 
met al wat is en verandert, 
dag en nacht, 
en eindeloos komt en gaat – 
verwacht, onverwacht, 
gedragen, geboren, gewiegd in liefde. 
met heel ons hart vertrouwen we je lichaam toe 
aan de tijd die alles heel maakt 
en de goedheid van moeder aarde, 
en we begeleiden je met 
het onzegbare achter onze woorden, 
de welsprekendheid van ons zwijgen, 
de warmte van onze tranen, 
de troostrijke kleuren van onze bloemen. 
hier, aan de grens van het Licht, 
zeggen wij: vaarwel en tot ziens, reisgenoot, 
nu geroepen te gaan langs andere wegen, 
maar onafscheidelijk onze metgezel, 
en op dezelfde tijdeloze reis 
geleid door dezelfde Geest. 
en wij brengen ons in herinnering 
dat wij niet voor niets leven, 
en niet voor niets hier en nu 
verzameld zijn, op deze plek. 
dat wij geroepen zijn, zolang het duurt, 
om deze aarde bewoonbaar te maken en te bewonen, 
om te leren liefhebben met hart en ziel en huid en haar. 
bidden wij dat dit uur ons mag breken en helen, 
verzachten, vermurwen, verbinden tot leven 
met elkaar. 
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(Hein Stufkens, Heimwee naar God, Lemniscaat, Rotterdam, 1987) 
 
 
32. HET LAND VAN JOU EN MIJ 
 
Als ik hier niet meer woon 
in het land van jou en mij 
bedenk dan dat ik ergens ben 
zonder land en jaargetij 
Ik zweef daar door de ruimte 
lichter dan een veer 
en kijk zonder zorgen 
liefdevol op jullie neer 
 
(Greet Jonk Commandeur) 
 
 
33. HOOP 
 
Je mag je een gelukkig mens prijzen als er mensen om je heen zijn die je niet in 
de steek laten. 
Je mag je een gelukkig mens prijzen als mensen je hart verwarmen, 
mensen die je verdriet  zien, mensen die je ook optillen en opbeuren. 
Mensen van wie ook hoop uitgaat, omdat ze je niet vergeten. 
Je mag je een gelukkig mens prijzen ook al word je getroffen door ongeluk, 
verdriet en moeite,  
als er mensen zijn die je steunen, mensen met handen die meedragen, 
mensen met handen die  je last verlichten. 
Je mag je een gelukkig mens prijzen vanwege die mensen 
die je een glimp doen opvangen van  het menslievende Gelaat van de 
Onzichtbare, 
die hoopt dat je goede hoop kunt behouden. 
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34. HUIL NIET AAN MIJN GRAF 
 
Huil niet aan mijn graf; 
daar ben ik niet. 
Ik slaap niet. 
Ik ben duizenden winden die waaien; 
ik ben de diamanten schitteringen op sneeuw. 
Ik ben het zonlicht op rijp graan; 
ik ben de zachte regen in de herfst. 
Als je wakker wordt in de stilte van de ochtend, 
ben ik de zwerm vogels 
die in een vlaag opstijgen. 
Ik ben de zachte ster die ’s nachts schijnt. 
Huil niet aan mijn graf, 
daar ben ik niet… 
 
(Mary Elisabeth Frye) 
 
 
35. HET SPREKENDE BOS 
 
Eens ging ik over een zandweg door het bos. Het was koud en er was niemand. 
Alleen de wind  en bomen en alles was heel stil. De avond begon te vallen. 
Ik vroeg me af, zoals je wel eens meer doet als je alleen in een bos wandelt, 
wat nu eigenlijk het leven is. 
De wind blies door de wiegende kruinen en de bomen begonnen te spreken. 
 
“Het leven is kracht en sterkte”, sprak de grote eik. “Alleen wie sterk is, kan 
overeind blijven.” 
Ik keek bewonderend naar zijn forse stam. 
 
“Het leven is jeugd”, zei een jonge berk. “Straks wordt het lente, 
dan barsten mijn twijgen op en schiet ik verder de hoogte in. Jeugd is groeien en 
open komen.” 
 
Heel langzaam ging ik verder. Zo kwam ik aan een peinzende pijnboom; 
er was iets plechtigs  om hem heen als de zuil van een tempel 
en toch iets heel eenvoudigs en alledaags. 
Hij zei niet veel; dat had hij verleerd. “Slechts de wijze kan zien en leven”, sprak hij. 
 
Zo gleden de bomen langs me heen, terwijl mijn voeten hun weg zochten in het 
zand. 
“Kijk eens hoe mooi ik ben”, fluisterde de beuk. Inderdaad: glad en slank rees de 
beuk ten hemel. 
Hij liet ontroering na en zwijgende vertedering. 
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Toen keek ik omhoog naar de massieve spar. 
Hij was sterk, mooi en groot met een weelde van takken en naalden. 
Als je onderaan zijn stam stond, werd je heel klein. 
“Leven”, zei de spar, “is bezitten. Heel veel kun je je eigendom noemen.” 
 
Ik wist niet meer wat ik er van denken moest en stapte voort. 
Daar stond – of zat – een kleine warme den, knusjes ineengedoken. 
Je zou zo naast hem willen gaan zitten, hij scheen me haast te wenken. 
“Voor mij is leven gezelligheid en warmte, zoiets als genegenheid en 
huiselijkheid”, zei de kleine den. 
 
Maar wat verderop zag ik een heel oude boom. Knoestig en gebogen, zijn stam 
was ritselzacht.  
“Pas als je oud geworden bent”, sprak hij, “kun je over het leven beginnen te 
praten 
en dan kun je alleen zeggen hoe weinig je er echt van weet”. 
 
Daar stond ik nu, 
De schemer dwaalde door het bos en helemaal aan het eind hing een stille boom 
voorover. 
Klaar om te vallen. Zijn stam was rot, vol barsten en kloven. Hij zei niets. 
Hij rilde zelfs niet van de kou, want hij was dood. 
 
Ik keerde me om naar de bomen die gesproken hadden. Het bos zweeg en het 
werd duister. 
De wind was niet meer en de kruinen hingen roerloos. 
Toen dacht ik dat ze alleen een “hout” zouden worden zoals die laatste dode 
boom. 
“Wat is het leven?” vroeg ik me af en ging naar de grote weg die naar de mensen 
liep. 
Daar hoorde ik de mensen praten over wijsheid en kracht. Over jong zijn en 
schoonheid. 
Over oud worden en over gezelligheid en warmte. Over de zin en rijkdom. 
Maar geen van allen wist wat leven was. Ik sloot de ogen. 
“Wat is het leven?” dacht ik, “als alles sterft? Is leven soms leren sterven?” 
 
(Karel Staes) 
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36. IF TOMORROW NEVER COMES 
 
Sometimes late at night, 
I lie awake and I watch her sleeping, 
She’s lost in peacefull dreams, 
So I turn out of the light, 
I lay there in the dark, 
And the thought crosses my mind, 
If I never wake in the morning, 
Would she ever doubt, 
The way I feel about her in my heart. 
If tomorrow never comes, 
Will she know how much I loved her? 
Did I try in every way? 
To show her every day... 
She’s my only one. 
And if any time on earth we’re trough, 
She must face this world without me, 
Is the love I gave in the past... 
Gonna be enough to last, 
If tomorrow never comes! 
‘Cos I’ve lost loves ones in my life, 
Who never knew how much I loved them, 
Now I live with no regret, 
The natural feelings for them, 
Never will reveal. 
So I made a promise to my self, 
Say each day how much she means to me, 
And avoid that circumstance, 
Where there’s no second change, 
Tell her how I feel. 
If tomorrow never comes, 
Will she know how much I loved her? 
Did I try in every way? 
To show her every day... 
She’s my only one. 
If my time on earth were trough, 
She must face this world without me, 
Is the love I gave in the past... 
Gonna be enough to last? 
If tomorrow never comes! 
So tell that someone that you love, 
Just what you’re thinking of... 
If tomorrow never comes... 
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37. IK HEB EEN STEEN VERLEGD 
 
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde, 
het water gaat er anders dan voorheen. 
De stroom van een rivier hou je niet tegen, 
het water vindt er altijd een weg omheen. 
 
Misschien eens gevuld door sneeuw en regen 
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee, 
om hem dan glad en rond gesleten, 
te laten rusten in de luwte van de zee. 
 
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde, 
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan, 
omdat door het verleggen van die ene steen 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 
 
(Bram Vermeulen/Paul de Leeuw) 
 
 
38. IK HUILDE BITTERE TRANEN 
 
Ik huilde bittere tranen 
toen je was heengegaan, 
je leed heel vaak in stilte 
maar bent steeds doorgegaan. 
 
Je droeg je lijden moedig, 
je geest raakte nooit moe, 
je bleef maar aan het vechten 
tot het bittere einde toe. 
 
God zag jou in je lijden, 
en dacht: Ik sta haar bij, 
Hij nam je in zijn armen 
en zei: Kom maar bij Mij. 
 
Dus toen ik je zag slapen 
zo vredig en vrij van pijn, 
mocht ik niet meer verlangen 
dat je lijdend bij ons zou zijn. 
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39. IK ZAL NIET STERVEN MEER 
 
Geen dood is er 
die mij vangt 
geen zwarte aarde 
die mij dekt 
In mij 
rust het licht van de eeuwige oorsprong 
Ik zal niet sterven 
wanneer de nacht der nachten 
over mijn wimpers daalt 
ik zal mijzelf herkennen 
in het duister dat mij opneemt 
dat algehele duister waarin de bronnen 
van het licht 
Ach, onaantastbaar en onaangetast 
ben ik 
als in de tijd 
dit tijdeloos ontwaken komt 
 
(uit: Erik van Ruysbeek, Zangen van Ongrond) 
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40. JE HEBT ONS NIET MEER KUNNEN GROETEN 
 
Je hebt ons niet meer kunnen groeten. 
Er was geen laatste woord, 
geen brief die je achterliet om te zeggen dat je van ons hield 
of hoe wij verder moeten zonder jou voortaan. 
Je stem niet meer gehoord en je ogen voorgoed gesloten. 
 
En wat ons rest is alleen nog maar herinnering. 
Maar daarin zul je dan ook léven. 
En onvergetelijk zul je zijn, 
als in verhalen jouw naam wordt genoemd 
en als wij luisteren naar stilte waarin voorbije woorden tot ons blijven spreken; 
je blijft met ons meegaan ons leven lang. 
 
En dan zijn er nog verhalen over toekomst ooit voorgoed: 
dat voltooid mag worden wat ooit broos begonnen werd. 
Het klinkt nog zover. 
Maar als het wonder van je lieve leven mogelijk was 
en alle vriendschap die ons hart verwarmde, 
moet ook die andere wereld mogelijk zijn. 
Ik weet, nog zijn we kwetsbaar onderweg; 
ongewis zijn de uren en dagen van ons leven. 
Maar daar zou je, tot volkomenheid genezen, 
mogen leven voorbij grenzen die wij nog moeten overschrijden. 
"Wie leven gaf", staat immers geschreven, "zal leven vinden". 
En eens, wanneer ook wij moeten loslaten wat ons bindt aan hier en nu, 
zullen we elkaar herzien met nieuwe ogen. 
 
 
41. JE LAG ZO VAST AAN WAL 
 
je lag zo vast aan wal 
het duurde dagen om alle trossen los te gooien 
één zachte ademtocht, tenslotte 
dat was alles 
nu los je op 
in wit licht aan de horizon 
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42. LAATSTE GEDICHT 
 
Dit wordt het laatste gedicht wat ik schrijf, 
nu het met mijn leven bijna is gedaan, 
de scheppingsdrift me ook wat is vergaan 
met letterlijk de kanker in mijn lijf, 
en, Heer (ik spreek je toch maar weer zo aan 
ofschoon ik me nauwelijks daar iets bij voorstel, 
maar ik praat liever tegen iemand aan 
dan in de ruimte en zo is dit wel 
de makkelijkste manier om wat te zeggen), -  
hoe moet het nu, waar blijf ik met dat licht 
van mij, van jou, wanneer het vallen, weg in 
het onverhoeds onnoemelijke begint? 
Of is het dat jij me er een onverdicht 
woord dat niet uitgesproken hoeft voor vindt? 
 
(Hans Andreus) 
 
 
43. MISSCHIEN IS ZO DE DOOD… 
 
Misschien is zo de dood: 
een mens maakt zich los uit het warme leven, 
uit het veilige weten, 
en dringt zich een weg naar het onbekende buiten – kome wat komt. 
Pijn doet het afscheid, 
het loslaten van een mens die je lief is geworden, 
die een stuk van jezelf was, 
de uittocht van een geliefde. 
Misschien is zo de dood: 
de gang waardoor wij ons dringen naar vrijheid, 
nieuw leven – kome wat komt. 
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44. MIJN MOEDER 
 
Zolang je nog een moeder hebt, 
ben jij jong en is zij oud. 
Zolang je nog een moeder hebt, 
is er één die van je houdt. 
Zolang je nog een moeder hebt, 
ben je altijd ergens thuis. 
Zolang als ze leeft, 
ben je welkom in haar huis. 
Nu mijn moeder dan gestorven is, 
is mijn jeugd voorgoed voorbij. 
Maar dankbaar blijf ik zolang ik leef, 
voor wat zij was voor mij. 
Voortaan, mijn lieve moeder, 
moet ik verder zonder jou. 
Maar wie ik ben. 
dat dank ik toch grotendeels aan jou. 
Een veilig nest, een fijne jeugd, 
dat gunde je ieder kind. 
Je kunt heel de wereld aan, 
als het leven goed begint. 
Daarvoor dus, moeder, oprechte dank: 
je hebt het goed gedaan! 
Je leeft een beetje verder, 
zolang ik zal bestaan. 
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45. MIJN VADER 
 
Zolang je nog een vader hebt, 
ben jij jong en is hij oud. 
Zolang je nog een vader hebt, 
is er één die van je houdt. 
Zolang je nog een vader hebt, 
ben je altijd ergens thuis. 
Zolang als hij leeft, 
ben je welkom in zijn huis. 
Nu mijn vader dan gestorven is, 
is mijn jeugd voorgoed voorbij. 
Maar dankbaar blijf ik zolang ik leef, 
voor wat hij was voor mij. 
Voortaan, mijn lieve vader, 
moet ik verder zonder jou. 
Maar wie ik ben. 
dat dank ik toch grotendeels aan jou. 
Een veilig nest, een fijne jeugd, 
dat gunde je ieder kind. 
Je kunt heel de wereld aan, 
als het leven goed begint. 
Daarvoor dus, vader, oprechte dank: 
je hebt het goed gedaan! 
Je leeft een beetje verder, 
zolang ik zal bestaan. 
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46. MENSEN BESTAAN VOOR MENSEN 
 
Mensen bestaan voor mensen 
en het vertrek van de een 
roept het gemis van de ander op. 
En huilen is net zo menselijk 
aks de dood menselijk is 
en een consequentie van het leven. 
Waar leven is, is dood 
waar bloei is, is verval. 
Bestaan betekent ook:  
er eens niet meer zijn. 
Dat weten we, dat wisten we, 
maar nu de dood heeft toegeslagen 
valt die erkenning zwaar,  
zwaarder dan ooit een theorie. 
Het lijkt onaanvaardbaar, 
oneerlijk, niet menselijk. 
En onze tranen zijn ons verzet, 
ons enige verzet, 
dat we verdriet noemen. 
Je kunt tranen niet wegnemen, niet 
blijvend drogen met dat goedbedoelde, 
telkens weer herhaalde:  
‘het leven gaat door’ 
of ‘je moet ermee leren leven’. 
O ja, best bedoeld, dat wel, 
maar is er niet méér  
niets anders, niet beters te zeggen? 
Laat ons dat in dit samenzijn tenminste proberen. 
 
(Huub Oosterhuis) 
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47. OVER KOMEN EN GAAN  
 
In ’t Nederlands is iemand dood gegaan, 
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen. 
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen, 
dus je weet zeker: hij kwam veilig aan. 
 
Willem Wilmink hangt dood en sterven op aan twee woorden: ‘gaan’ en ‘komen’. 
Als je van iemand zegt: ‘Die is doodgegaan’, druk je daarmee afstand uit. 
Wie ‘gaat’, vertrekt en gaat dus van je weg, alsmaar verder tot die persoon uit het 
zicht is. 
In de Twentse streektaal zeggen ze van een gestorven persoon ‘Die is uit de tijd 
gekomen’. 
Komen doe je altijd naar iemand of iets toe. Wie komt, nadert. Je maakt de afstand 
dus juist kleiner. Je komt aan; je komt veilig thuis. 
Die eigen, Twentse wijze van zeggen kleurt het aanvoelen van wat ‘dood’ is 
en wat ‘dood’ doet door het toevoegen van een spatje vertrouwen. 
Dood is in het Twents dus niet ‘voorgoed weg’ maar ‘voorgoed thuis’. 
Dat lijkt die eigen streektaal van Willem Wilmink allemaal te suggereren. 
 
 (Hans Sterk) 
 
 
48. NEE, IK BEN NIET VER 
 
De dood is niets. 
Ik ben alleen maar aan de overkant. 
Ik ben ik, jij bent jij, 
wat we voor elkaar waren 
dat zijn we nog steeds. 
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt. 
Spreek tegen mij zoals vroeger 
op dezelfde toon, niet plechtig, niet droevig. 
Lach om wat ons samen heeft doen lachen. 
Bid, glimlach, denk aan mij, bid met mij. 
Spreek mijn naam uit thuis 
zoals je dat altijd gedaan hebt, zonder nadruk, 
zonder zweem van droefheid. 
Het leven is wat het altijd is geweest. 
De draad is niet gebroken. 
Waarom zou ik nu uit je gedachten zijn? 
Omdat je me niet meer ziet? 
Nee, ik ben niet ver, 
juist aan de andere kant van de weg. 
Zie je, alles is er goed. 
Droog je tranen 
en ween niet als je van me houdt. 
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(Augustinus) 
  
 
49. RUIMTE 
 
Als je een landschap was waar ik doorheen kon lopen, 
stil staan en kijken met mijn ogen open 
en languit op de harde grond gaan liggen, 
er mijn gezicht op drukken en niets zeggen. 
Maar 't meeste lijk je op de grote lucht erboven, 
waar ruimte is voor buien licht en donkre wolken 
en op de vrije wind daartussen, 
die in mijn haren woelt en mijn gezicht met kussen 
bedekt, zonder te vragen, zonder te beloven. 
  
(M. Vasalis) 
 
 
50. STERVEN 
 
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf, 
’t is vreemd, maar die vergeet je. 
’t is je dikwijls zelf ontgaan. 
Je zegt: “Ik ben wat moe.” 
Maar op ’n keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe 
 
(Toon Hermans) 
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51. STERVEN 
 
In het donkere dal moet ik gaan. 
Daar is geen uitweg. Niemand 
heeft hier nog woorden. Iedereen 
gaat nog rechtop. Met stille stappen. 
Door het verdriet. Wat is er achter 
de ogen, achter de luttele woorden, 
ver weg in de straten 
der ziel? 
 
Tot Jou wend ik me, 
Jij, Heer van het leven 
en van zijn duister en licht. Tot Jou. Tot wie 
anders nog gaan in dit dal, 
dit donkere rijk van de dood? 
 
Als een bries waai Je diep in de kloof 
zo als ooit in de tuin. Ik ken Je. Wonderlijk 
je wegen, door de pijn van ons hart 
om het leven. 
Wie kan Je verstaan in dit dal 
als zo droef zijn de ogen en zo zwak 
de woorden en zo stil de stappen? 
 
Maar een verstaan in vertrouwen 
waai Je me aan, 
En ik ga op Je weg, onderweg altijd, 
altijd onderweg naar Jou toe. 
 
(H. Andriessen) 
 
 
52. STREEP HUN NAAM NIET DOOR 
 
streep hun naam niet door 
al zijn zij tot stof vergaan 
streep hun naam niet door 
alsof ze nooit hebben bestaan. 
’t liefste dat ik heb bezeten 
’t toekomstbeeld van mijn bestaan 
vraag me niet dat te vergeten 
en gewoon weer door te gaan 
 
(Gerry den Otter) 
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53. TESTAMENT 
 
En als ik doodga, huil maar niet. 
Ik ben niet echt dood, moet je weten. 
Het is maar een lichaam dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. 
 
En als ik doodga, treur maar niet. 
Ik ben niet echt weg, moet je weten. 
Het is de heimwee die ik achterliet. 
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. 
 
En als ik doodga, huil maar niet. 
Ik ben niet echt weg, moet je weten. 
Het is het verlangen dat ik achterliet. 
Dood ben ik pas als jij dat bent vergeten. 
Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. 
 
(Bram Vermeulen) 
 
 
54. VANNACHT HEB IK GEDROOMD… 
 
Vannacht droomde ik dat ik met God over het strand liep. 
Tegen de lucht tekenden zich taferelen uit mijn leven af. 
Het viel me op dat bij elk tafereel twee paar voetstappen in het zand stonden, 
het ene paar van mij, het andere van God. 
 
Toen het laatste tafereel van mijn leven voor ons oplichtte, keek ik achterom. 
Het viel me op dat dikwijls op mijn levenspad maar één paar voetstappen te zien 
was 
en wel precies op de meest dorre en trieste momenten van mijn leven. 
 
Ik wendde mij tot God en verweet Hem: 
God, U hebt gezegd dat vanaf het moment dat ik besloten had U te volgen, 
U altijd met mij mee zou lopen, 
maar het is me opgevallen dat er tijdens de moeilijkste perioden van mijn leven 
maar één paar voetstappen in het zand staat. 
Ik begrijp  niet, waarom U mij in tijden dat ik U het meest nodig had, in de steek 
hebt gelaten. 
 
Toen antwoordde God: mijn dierbaar kind, 
ik zou je nooit in de steek laten in tijden van lijden en beproeving. 
Bedenk dat dáár waar je maar één paar voetstappen ziet, 
je door mij werd  gedragen! 
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55. VECHTEN OM TE BLIJVEN 
 
In tears I saw you sinking, 
I watched you fade away, 
you suffered much in silence, 
you fougt so hard to stay. 
You faced your task with courage, 
your spirit did not bend 
but still you kept on fighting, 
until the very end. 
God saw you getting tired, 
when a cure was not te be, 
so he closed his arms around you 
and whispered: “come to me”. 
So when I saw you sleeping 
so peaceful and free from pain, 
I couldn’t wish you back 
to suffer that again 
 
 
56. VERDER GAAN 
 
Je kunt huilen omdat hij er niet meer is, 
of je kunt lachen omdat hij geleefd heeft. 
Je kunt je ogen sluiten en bidden dat hij terug komt, 
of je kunt je ogen openen 
en zien wat hij achtergelaten heeft. 
 
Je hart kan leeg zijn 
omdat je hem niet meer zult zien, 
of je kunt vol zijn van de tijd 
die je samen met hem hebt gedeeld. 
Je kunt je afwenden van de toekomst 
en leven in het verleden, 
of je kunt blij zijn 
met de toekomst door het verleden. 
 
Je kunt je blijven herinneren dat hij dood is, 
of je kan je verheugen met de herinnering aan hem. 
Je kunt huilen, je gedachten afsluiten, leeg voelen, 
en de wereld de rug toekeren. 
Of je kunt doen wat hij graag wilde: lachen, 
je ogen laten stralen, liefhebben en verder gaan. 
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57. VERGEET DE MOOIE DAGEN NIET 
 
Als je moe bent en geen raad meer weet, 
als je verdrietig bent, 
denk dan terug aan de mooie dagen 
dat je lachte en danste, 
dat je tegen iedereen vriendelijk was als een kind zonder zorgen.  
Vergeet de mooie dagen niet! 
 
Als de horizon zover je kunt kijken donker blijft 
zonder een teken van licht, 
als je hart vol verdriet is en misschien vol bitterheid, 
als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde en geluk verdwenen is, 
zoek dan toch zorgvuldig in je herinnering, 
ik vraag het je, de mooie dagen. 
 
De dagen dat alles goed was, 
geen wolkje aan de hemel, 
toen er iemand was bij wie je je thuis voelde, 
toen je enthousiast kon zijn over een ander. 
Vergeet de mooie dagen niet! 
 
Want als je ze vergeet, komen ze nooit meer terug! 
Neem jezelf helemaal in handen. 
Vul je hoofd met blijde gedachten, 
je hart met vergevingsgezindheid, tederheid en liefde. 
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58. VERRIJZENIS DER DODEN 
 
jullie vragen 
wat is 
de verrijzenis van de doden? 
ik weet het niet 
jullie vragen 
wanneer is 
de verrijzenis van de doden? 
ik weet het niet 
jullie vragen 
bestaat er 
een verrijzenis van de doden? 
ik weet het niet 
jullie vragen 
bestaat er 
geen verrijzenis van de doden? 
ik weet het niet 
ik weet 
alleen maar 
waar jullie niet naar vragen: 
de verrijzenis van de levenden 
ik weet 
alleen maar 
waartoe Hij ons roept: 
tot verrijzenis hier en nu 
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125. WAAR ZAL JE ZIJN? 
 
Waar zal je zijn? 
In het geheim van de sterren 
waar we samen naar kijken 
of misschien in het lied van de wind? 
En als het lente wordt 
in die kwetsbare tint, 
van een kortstondige bloesem? 
Wij zullen je, 
net als voorheen, 
bij je naam blijven noemen. 
Alleen wat zachter, 
hoewel stilte 
zelden zo hard valt. 
Maar geef een teken. 
Knipoog of leg een hand 
op een schouder, 
wanneer je een ogenblik 
met ons meeloopt. 
Zo ver kan je nooit van ons weggaan 
dat er niets van jou meer zou zijn. 
Want dood is niet het laatste. 
De liefde is sterker. 
Maar weet je, 
ze geeft soms ook 
zoveel verdriet. 
 
(vrij naar Kris Gelaude, uit Waar zal je zijn?) 
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59. WEDERGEBOORTE 
 
Niet deze druppel regeert dit leven 
maar de stroom 
niet dit lichaam 
maar wat dit lichaam boven de stroom heft 
meewerkend even 
met onaflatend kolken 
eer het verzadigd 
door doezelende beweging 
tot tijdloze rust 
weer onder gaat 
Zo sterft de druppel 
opdat de stroom zou leven 
en ongetelde druppels 
zou wekken 
waarin het licht der diepten 
ongeboren en onsterfelijk 
beter oplichten kan 
Zo schept het leven het leven 
zonder eind en zonder begin 
onuitputtelijk en gegeven 
 
 
60. ZEGEN NU MARIA 
 
Zegen nu Maria, zegen nu Uw kind 
dat ik hier de vrede, ginds de hemel vind. 
Zegen al mijn denken, zegen al mijn werk 
houd mij door UW zegen altijd, altijd sterk. 
Zegen nu Maria, allen die ik min 
door Uw moederzegen, houd ze vroom van zin. 
Spreid Uw moederhanden, geef hun kracht naar kruis 
zegen alle harten, zegen ieder huis. 
Zegen eens Maria, ook ons laatste uur 
help ons, lieve moeder, in het stervensuur. 
Uwe hand Maria sluit ons oog eens dicht 
als wij eenmaal opgaan naar Gods glorielicht. 
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61. ZE ZEGGEN 
 
Ze zeggen dat je gestorven bent, en dat is ook zo.  
Je handen hebben de onze en de dingen om je heen losgelaten.  
Je kijkt niet meer door het raam naar het weer van vandaag.  
Je luistert niet langer als ergens een deur opengaat en je zegt niet meer: ‘Kom 
binnen".  
Je zegt de woorden niet meer die je met jouw stem en jouw ogen vroeger altijd 
zei.  
Het is stil geworden om je heen maar toch horen wij je nog spreken 
en zien wij met gesloten ogen wat je deed toe je nog gaande en staande bij ons 
was. 
Nee, je zou pas echt dood zijn als wij je handen vergeten 
en als je weggewist uit ons geheugen, ons niet meer bij zou staan met raad en 
daad van toen.  
Dat doe je dus nog wel als we over jou verhalen vertellen:  
hoe je het leven en de mensen zag 
en wat jij zou doen als je voor de vragen stond  waar wij voor komen te staan. 
Nee, alles is niet voorbij: je leeft in onze verhalen over jou.  
Onze handen kunnen niet meer vasthouden,  
maar wel onze woorden en de ogen van ons hart.  
En daar zul je leven tot alles is volbracht in een nieuwe hemel en aarde. 
 
 
62. ZET ALLE KLOKKEN STIL  
 
zet alle klokken stil, leg de hoorn van de haak 
zorg dat de hond niet blaffen gaat 
geen piano, maar een zachte trom, 
breng de kist maar binnen en zeg tegen de rouwenden: kom 
laat de vliegtuigen de boodschap schrijven in het avondrood:hij is dood 
geef een papieren kraag aan alle duiven 
en laat de politie zwart gehandschoend bevelen wuiven 
hij was mijn noorden, zuiden, het binnenland, de kust 
mijn werkweek, mijn zondagsrust 
mijn middag, mijn middernacht, mijn praatje, mijn lied 
ik dacht dat liefde voor eeuwig was, maar dat was het niet 
voor ons geen sterren meer, dus doof ze snel 
en ook de zon mag minder fel 
weg met de oceaan en het woud 
want alles wat zoet was, is nu zout 
 
(W.H. Auden) 
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63. Mijn liefde zal blijven 
 
Mijn liefde zal blijven 
Mijn lichaam deed pijn, 
niets kan me meer deren. 
Mijn lichaam ging dood 
maar zelf leef ik verder. 
Voor altijd blijf ik met jou verbonden. 
Leef maar, LEEF maar, 
bewaar mijn gedachten, 
de goede herinneringen 
ons vallen en opstaan. 
Het mooiste 
wat je mij kunt geven 
is jouw groeien en bloeien 
en intens leven. 
Mijn liefde zal blijven, 
mijn liefde zal stromen 
en alles zal goed komen 
alles komt goed. 
 
(onbekend) 
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64. De rups - de graankorrel 
 
Ken je het verhaal van de rups? 
Eerst spint de rups zich in,  
in een stevige cocon. 
En na een tijd barste de cocon open 
en een mooie vlinder komt tevoorschijn. 
Wanneer een rups,  
na het afscheid van haar veilige cocon, 
als een vlinder mag leven  
oog in oog met de zon, 
wat mag de mens dan verwachten 
na het pijnlijk afscheid op het perron. 
Hij zal heel ver reizen  
naar een gloednieuw station 
waar God zelf hem opwacht,  
zijn einddoel, zijn bron. 
 
En het verhaal van de graankorrel? 
Na wintertijd zaait de boer het graan, 
en duwt het diep in de grond, 
tot dat het kiemt en groeit en wederom 
nieuwe vruchten draagt. 
Zo is het leven van elke mens. 
Zoals de graankorrel sterven moet 
om vruchten te kunnen dragen,  
zo is ook de mens. 
Hij leeft en hij sterft,  
om nog voller en overvloediger  
te kunnen leven. 
 
(Onbekend) 
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65. Afscheid nemen van een vriend 
 
Bij 't afscheid van een vriend 
hangt er een nevel van verdriet 
in deze donkere dagen 
afscheid nemen van een vriend 
is moeilijk om te dragen. 
We wilden dat je 't halen zou 
en dachten aan de pijn 
die, als jij er niet meer was 
in ons zou blijven zijn. 
Maar weet, je zal er altijd zijn 
een vriend blijft eeuwig leven 
om wat je was, om wat je deed 
om wat je ons hebt gegeven. 
 
(Onbekend) 
 
 
66. Ik wil nog even... 
 
Ik wil de dag van morgen nog even laten wachten 
ik wil nog even luisteren naar jouw stilte 
Ik wil nog even vasthouden wat is geweest 
denken aan vroeger, weten dat jij niet weg bent, 
dat jij niet ophoudt, 
dat jij hier blijft en onmogelijk verdwijnen kan 
dat jij nu vrede hebt, dat jij nu vrij bent, 
zonder pijn, zonder zorgen, 
ik weet dat morgen niet zal zijn 
zoals ik 't vroeger heb bedacht 
dat ik je zo ontzettend veel zal missen 
ik zeg je dank voor alles wat je voor ons was 
gek, dat ik dat nu gemakkelijker zeg dan ooit tevoren 
ik mis je… en daarom 
wil ik de dag van morgen even laten wachten. 
 
(Onbekend) 
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67. Troosten  
 
Troosten  
is iemand bewust maken 
van zijn eigen kracht 
die sterker is dan 
alles wat nu gebeurt 
en waardoor de toekomst verlamd schijnt. 
Troosten 
is een diepere laag aanraken 
onder de pijn 
waaraan iemand lijdt. 
 
(Jan Van Kilsdonck) 
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68. Troostende aanwezigheid 
 
Een enkele keer zijn we in staat 
elkaar te troosten, 
en dat is dan meestal 
niet door woorden, 
maar vooral door 
het gebaar van troost : 
het elkaar aanraken. 
Het gebaar 
van de zachte aanraking :  
een hand op een arm, 
een arm op een schouder, 
kan onzinnig troostend zijn. 
Het betekent namelijk zoveel meer. 
Het heeft een meerwaarde 
van meevoelen en meelijden, 
van bijstaan en helpen. 
Het gebaar van troost zegt meer 
dan alle goed bedoelde woorden : 
'Er is iemand bij je, 
je bent niet alleen.' 
Helaas worden we er in onze cultuur 
bepaald niet in opgevoed 
het aanraken van een ander 
normaal te vinden. 
Wij schamen ons ervoor. 
Het hoort niet. 
Toch is in tijden van nood 
het gebaar van de aanraking 
de enige adequate troost. 
'Degene die op die manier troost, 
biedt onderdak.' 
 
(L.B. Reedijk) 
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69. Dag Lieve Dode 
 
Dag lieve dode 
we vergeten je nooit 
je was veel te lief om zo maar te vergeten 
en dat we je missen dat zul je wel weten 
misschien dat we ooit elkaar weer ontmoeten 
jij gaat nu op reis en wij moeten groeten 
het doet ons verdriet dat jij nu moet gaan 
wij wensen je dat je opnieuw zult bestaan 
in een droomland waar wij ooit weer samenkomen 
en waar mensen nooit meer dood hoeven gaan. 
 
(Onbekend) 
 
 
70. De nacht was zo donker 
 
De nacht was zo donker 
geen sterren, geen maan 
vannacht kon ik  
al dat donker niet aan. 
Je kwam in mijn dromen 
en iedere keer 
dat ik je wou roepen 
vervaagde je weer. 
De morgen brak eindelijk 
door in de lucht, 
de dag kwam tot leven 
maar bracht jou niet terug, 
bracht enkel de leegte 
met vlagen van kou, 
de zon zal niet warm genoeg 
zijn zonder jou. 
We branden een kaarsje 
en vatten zo moed, 
de vlammetjes wuiven 
een afscheidsgroet. 
 
(Onbekend) 
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71. Je Naam 
 
Je naam gaat van mond tot mond, 
gaat door de straten, 
blijft hangen in huizen, 
je echo waart rond. 
Je naam als een luchtballon 
- zonder die draad om 
je bij ons te houden - 
zweeft weg naar de zon. 
Je naam moet hier blijven 
dus zal ik die schrijven 
en altijd weer noemen. 
Je naam zal ik zingen, 
met liefde omringen, 
jouw naam zal ik roemen. 
 
(Onbekend) 
 
 
72. We gaan je straks wegbrengen 
 
We gaan je straks wegbrengen eens en voorgoed 
we vormen tesamen een droevige stoet. 
Nog eenmaal kunnen we rondom jou staan 
dan zal je voorgoed uit ons midden gaan, 
maar niet uit ons hart, daar blijf je wel leven, 
herinnering zal jou een ereplaats geven. 
We vertellen van jou en onze verhalen 
zullen jou weer in ons midden halen. 
 
(Onbekend) 
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73. Nu wordt het stil 
 
Nu wordt het stil. 
Wij moeten verder, 
de wereld gaat gewoon zijn gang 
maar niet voor ons, 
de zon schijnt bleker 
de nachten duren veel te lang. 
Je plaats is leeg 
maar niemand zal er 
doen alsof jij niet bestaat. 
We zien je niet 
maar toch : je bent er 
omdat zo veel nog van je praat : 
de lege stoel, 
je dichte boeken 
en de verhalen die er gaan. 
Je hoort bij ons 
waar je ook heen gaat, 
bij ons blijf je voorgoed bestaan. 
 
(Onbekend) 
 
 
74. Over hierna 
 
Nu ben je zeker aangekomen 
in de hemel van je dromen, 
in het land vol zonneschijn 
waar pijn en tranen niet meer zijn, 
een land dat niet is uit te leggen 
want onze taal kan het niet zeggen. 
Misschien als vlinders konden spreken 
of 't stromend water in de beken, 
misschien de zachte zomerwind 
of een pasgeboren kind, 
als wij hun taal eens horen konden 
werden wij nu met jou verbonden. 
 
(Onbekend) 
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75. Ik kan je niet meer roepen 
 
Ik kan je niet meer roepen 
Ik zal je niet meer zien 
'Hallo' en 'Dag !' zal niet meer klinken. 
Waar ben je nu? Zijn daar meer mensen? 
Wie zal jou nu vasthouden? 
Wie zal je in slaap wiegen? 
Wie zal jou nu groeten namens mij? 
Zou er iemand zijn die de doden opvangt 
die ze draagt en wiegt in veilige armen 
zodat het ook ginds net als thuis zal zijn ? 
 
(Onbekend) 
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76. Afscheid 
 
Ieder afscheid doet ons stilstaan 
bij de dingen waar we zo zelden bij stilstaan. 
Zoals : 
bij wat samenbrengt en niet te scheiden is ; 
bij het begrip 'Moeder, Vader' 
dat meer herbergt dan men kan achterhalen ; 
bij de volheid van een leven 
en de leegte die het achterlaat ; 
bij alle onbestemde vragen 
waarop niemand het antwoord kent. 
 
Ieder afscheid doet ons stilstaan 
om te herinneren wat we zo licht vergeten. 
Zoals : 
de gratie van wat in het leven zomaar gegeven wordt; 
het onberekende van trouw 
en vriendschap; 
de zegenende kracht 
van tederheid 
en welke kwetsbaarheid 
ons toegemeten wordt in al het dierbare. 
 
Ieder afscheid doet ons stilstaan 
om in te zien wat ons aan deze aarde bindt. 
Zoals : 
het liefste 
dat we moeten leren loslaten ; 
het onzichtbare 
dat ons dieper met elkaar verbindt ; 
de vreugde van het samenhoren 
en de pijn van het gescheiden zijn ; 
of het gevoel van leemte en gemis 
dat doet verlangen naar een eeuwigheid. 
 
(Kris Gelaude) 
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77. Afscheid nemen van iemand 
 
Afscheid nemen van iemand 
Hoe doe je dat? 
Afscheid nemen van iemand 
Die je nooit meer zal zien 
Hoe doe je dat? 
Afscheid nemen van iemand 
Waar je van houdt 
Hoe doe je dat? 
Afscheid nemen van een dierbare 
Voor altijd, voorgoed 
Afscheid nemen van iemand 
Zeg me, hoe je dàt doet  
 
(Marieke Lodewijk) 
 
 
78. God zien 
 
Als wij mensen elkaar de hand geven en niet langer leven 
als ieder voor zichzelf, dan ontstaat nieuw leven. 
Als wij mensen van ons eiland wegtrekken 
en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam leven, 
dan ontstaat er een nieuw land van mensen samen. 
Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar, 
maar luisteren naar wat er leeft, 
dan ontstaat een nieuwe band waarvan we kunnen leven. 
Waar wij mensen langs elkaar heen leven, 
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar, 
geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood. 
Als wij mensen onze deur, onszelf openen voor elkaar 
en elkaar uitnodigen om binnen te komen 
en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle kwetsbaarheid, 
dan ontstaat er nieuw leven. 
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons, 
verlangen mensen zo naar leven. 
Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen die kunnen zien 
en die kunnen horen met hun hart. 
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons, 
verlangen mensen naar een woord van begrip, 
naar een arm op hun schouder, 
want mensen zoeken leven dat leefbaar is. 
Als wij zo leven met en voor elkaar, 
dan kunnen wij God zien. 
 
(Marinus van den Berg) 
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79. Weet je… 
 
Weet je, heb je gefluisterd,  
het leven is de moeite waard 
als je je eigen hart beluistert 
en altijd je geduld bewaart… 
En kom, heb je willen zeggen, 
de dood is niet zo'n enge vent… 
je hoeft je huid slechts af te leggen 
je bent er zo weer aan gewend… 
Maar jij, hoor ik je nu nog praten, 
jij hebt nog zoveel tijd tegoed, 
al moest ik je te vroeg verlaten, 
ik volg je vreugde op de voet. 
 
(Onbekend) 
 
 
80. Jij bent voorgoed voorbij 
 
Te jong heb je het leven afgelegd 
met ongeschonden jeugd en fris gelaat… 
reeds duizendmaal vroeg ik wat kwaad 
waarom God zo een mens niet leven laat. 
Tot ik besefte :  
deze vraag is wanhoop boven diepe kloven 
omdat wij over alle dood 
in leven voort mogen geloven. 
 
Ik wil het weten als ik sterf 
want sterven is géén schande :  
het is alleen een heel diep zwijgen 
en roerloos tere handen… 
het is een vreemd soort slapengaan 
je ogen vallen brekend toe 
en elders één keer nog opstaan 
en je wordt nooit meer moe. 
 
Jij bent voorgoed voorbij 
een zacht zwijgend verleden 
al voel ik diep in mij 
je hartslag tot op heden. 
 
(Onbekend) 
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81. Een probleem 
 
Vandaag vroeg mijn zoontje 
met angstige stem : 
'Als iemand dood gaat 
wat gebeurt er dan met hem ?' 
Nu ken ik wel iemand  
die daarover zegt : 
'Wie dood is komt in de hemel terecht 
dus boven de wolken, dus altijd mooi weer 
met een bal in het gras en ijsjes, meneer.' 
Maar weer iemand anders vertelde zo waar 
'Als je dood bent, dan komt er een tovenaar. 
Dan tovert hij aan je en word je een dier 
een mus of een tijger, een leeuw of een mier. 
Zelf mag je kiezen welk dier je wilt zijn, 
een mug of een olifant of een konijn.' 
Maar op een morgen ben ik gegaan 
naar een man die heel oud was, dus gauw dood zou gaan 
'Of ik een dier wordt,' zei deze man 
'Of ik in de hemel kom, ik weet er niets van, 
maar als ik dood ben is 't eerste wat ik doe 
honderd jaar slapen. Want ik ben moe…' 
 
(Willem Welmink) 
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82. Uren en dagen lang 
 
Indien ik je dragen kon 
over de diepe grachten 
van je gesukkel en je angsten heen, 
dan droeg ik je,  
uren en dagen lang. 
Indien ik de woorden kende 
om antwoord te geven op je duizend vragen 
over leven, over jezelf 
over liefhebben en gelukkig worden, 
dan praatte ik met je, 
uren en dagen lang. 
Indien ik vrede in je hart kon planten  
door geduldig te wachten en te hopen  
tot het zaad van vrede in je openbrak, 
dan wachtte ik, 
uren en dagen lang. 
Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart 
aan onmacht, ontevredenheid 
en onverwerkt verdriet, 
dan bleef ik naast je staan,  
uren en dagen lang. 
Maar ik ben niet groter, niet sterken dan jij, 
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel, 
ik ben maar een vriend op je weg 
al uren en dagen lang. 
En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet : 
je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen 
als je een vriend hebt  
voor uren en dagen lang. 
 
(Marcel Weemaes) 
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83. Brief van een dode 
 
Goed, ik weet het. 
Je slaat met je kop tegen de muur. 
Je bent opstandig, buiten jezelf van woede. 
Je aanvaardt niet dat ik dood ben. 
Je weent niet. Je huilt van onmacht. 
Je zou me willen verwijten 
dat ik ben doodgegaan. 
Maar wat kan ik daaraan doen ? 
Je vloekt en tiert. 
Je vloekt tegen God en je kent Hem niet. 
Je hebt me zo dikwijls gezegd 
dat Hij niet bestaat. 
Ik kan je niet helpen. 
Ik kan je niet troosten. 
Vraag aan de sterren waarom het nacht is. 
Als je lang luistert 
krijg je misschien een antwoord. 
 
(Phil Bosmans) 
 
 
84. Geef me je hand 
 
Geef me je hand en hou me vast 
want het is nu zo donker om me heen. 
Ik voel me soms zo mateloos alleen, 
het leven draag ik als een last. 
Wees stil, want woorden gaan verloren 
in de orkaan die mij nu overspoelt. 
Ik weet dat je het goed bedoelt, 
maar soms kan ik die woorden niet meer horen. 
Geef me je schouder om op uit te huilen 
en luister naar mijn eindeloos verhaal. 
Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal, 
geef me je armen om in weg te schuilen. 
Wanneer je mij met warmte blijft omringen 
dan zal de wereld niet zo koud meer zijn 
en zal ik - ondanks alle pijn -  
toch op een dag weer vogels horen zingen. 
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85. Moed houden 
 
Moed houden, eenvoudig voortgaan als je kunt. 
De weg gaan die komt, 
met zijn voor en tegen. 
Je ogen die een lamp zijn van je ziel 
en die meer zeggen dan je mond verwerken kan. 
Doen wat voor de hand ligt : 
antwoorden geven - als die er zijn - 
met een lach, maar ernstig gemeend, 
of praten met je allerliefsten 
of zwijgen, als het mysterie te groot is. 
En intussen niet teveel omzien, 
want de weg van het leven gaat soms dwars door je hart. 
Moed houden, eenvoudig voortgaan als je kunt. 
En als je niet kunt : 
wachten en uitrusten bij wie je zorgen deelt, 
of bij een vriend of een vriendin - als die er is - 
zomaar een gesprek, eerlijk en vertrouwd. 
En als die er niet is, toch wachten… 
Dan maar alleen… 
Wacht tot het weer beter gaat, straks. 
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86. Als je van me houdt 
 
Als je van me houdt, huil niet. 
Als je het ondoorgrondelijke mysterie zou kennen  
waar ik me nu bevind, zou je niet om me huilen. 
We hielden voor eeuwig van elkaar in het leven, 
maar alles was toen vluchtig en beperkt. 
Denk aan deze prachtige plek, 
waar ik vlakbij de onuitputtelijke bron van geluk en liefde ben. 
Als je echt van me houdt, huil dan niet meer om mij. 
Ik ben in vrede. 
154. Duizend dagen 
 
Duizend dagen duurt het voor ik jouw dood kan dragen. 
En honderd volle manen vermijd ik de klank van je naam. 
Angst om met mijn stemgeluid je band te verbreken, 
je naam te onbezonnen en te luid weer uit te spreken 
en je te verliezen. 
Tien troosteloze winters zoek ik de warmte van je lijf. 
En negen nachten sterrenregen verlang ik naar je zachte 
vingertoppen. 
Ik probeer je in mijn dromen dicht tegen me aan te voelen, 
maar ik ontwaak en zie je als de eb van me wegspoelen. 
Jij ver weg, en ik, verkleumd, ik blijf. 
Vijf volle februarimaanden staar ik naar je foto naast m'n bed. 
En vier duistere zomerzonnen zie ik je blik vervagen. 
Herinneringen vertroebelen en verliezen zich in een mist. 
Ik, die altijd alles bewaarde, door de tijd word ik geklist, 
leer ik leven en berust ik met je bleker wordend portret. 
Twee zielen voor eeuwig, jij en ik, verstrengeld in elkaar. 
En mijn enig leven lang tel ik af, puzzel van momenten. 
Je ziel, ooit van me weggevlucht, sluimert stilaan dichterbij. 
Ik klamp me vast aan ijdele hoop. 
Weldra ben ik vrij. 
Nog duizend tranen, lief, 
en dan,  
dan ben ik daar. 
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87. De dood betekent helemaal niets 
 
De dood betekent helemaal niets. 
Ik ben alleen maar de kamer hiernaast binnengeglipt. 
Ik blijf ik en jij blijft jij. 
Wat we voorheen voor elkaar waren, dat zijn we nog steeds. 
Noem me bij mijn oude vertrouwde naam, 
spreek me aan op de gemoedelijke toon van vroeger. 
Verander je toon niet, hul je niet in somberheid en treurnis. 
Lach zoals we altijd lachten met de grapjes die ons verblijdden. 
Glimlach en denk aan me. 
Laat mijn naam altijd de oude zijn ; 
spreek hem eenvoudig uit, zonder enige schaduw erover. 
Het betekent nog wat het altijd heeft betekend. 
Het blijft wat het altijd was :  
de loop der dingen wordt niet onderbroken. 
Waarom zou ik uit je hart zijn als ik uit je oog ben ? 
Voor de tijd die het nog zal duren, wacht ik op jou, 
ergens heel dicht, juist om de hoek. 
 
(naar Augustinus) 
 
 
88. Een bedding voor verdriet 
 
Mijn leven stopte, 
midden een mooie zomerdag. 
Ik voel de warmte niet. 
Ik zie de zon niet, alleen mist. 
Ik verlang zo naar mensen, 
en durf geen mens te zien. 
Bang voor wat ik zeggen moet. 
Bang dat ik de kans niet krijg 
om te zeggen wat ik voel. 
En dan is er die enen, 
die niet komt zeggen hoe het moet,  
maar die luistert hoe het voelt. 
Ik voel weer kracht tot leven, 
niet ineens, maar telkens weer. 
Ik heb tijd nodig, 
om door tranen heen die ogen te zien, 
die de belofte van een nieuwe morgen dragen 
en ik ontdek dat de vreugde,  
die helemaal verdween, 
op dezelfde lijn ligt als verdriet. 
 
(Naar Manu Keirse) 



  
 Hier komt een titel 

 
 
 

  65 

89. Papa's mogen niet dood gaan 
 
Er is eens een vogel gestorven 
en een goudvis is ooit doodgegaan 
en ook het konijn van Marieke 
daarvan was ik ondersteboven, 
ik wist toen dat dood kon bestaan. 
Maar papa's die mogen niet doodgaan 
niet mijn vader die groot is en sterk. 
Wat moet ik daar nu mee aan? 
Eerst dacht ik : hij slaapt alleen maar, 
hij rust gewoon een beetje uit. 
Maar hij is zo koud en zegt niets, 
er is geen enkel geluid. 
Hij is zo stil als de sneeuw 
in de vroegte van de morgen, 
zo leeg als een jas aan de kapstok. 
Trok hij zo - als een jas - zijn lichaam uit? 
Waar is hij gebleven sindsdien? 
Papa, ben je een engel geworden, 
een onzichtbare engel met vleugels? 
Wil je dan mijn beschermengel blijven, 
ook al zal ik je niet kunnen zien? 
Zo zal ik je dichtbij me weten, 
want papa's, die mogen niet doodgaan, 
wel engelen worden misschien. 
 
 
90. Terwijl 
 
Terwijl jij dood bent 
gaat het leven door… 
men zegt wel dat 'het went' - 
ik vind het niet het goede woord ervoor… 
Want, ach, je hele leven 
en je naam zijn nooit uit te wissen - 
ik zal je altijd, elke dag 
verwachten en toch missen… 
Daarom vraag ik onhoorbaar zacht 
of jij me toch wil geven 
een teken, bijna niet te zien, 
dat je nog bent nà dit leven. 
(Jan Coghe) 
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91. Als een leeg huis 
 
Ik zag eens een huis zonder mensen 
Het was er zo stil, het stond leeg 
Daar moet ik nu steeds maar aan denken 
Sinds ik het te horen kreeg. 
Je woont niet meer in je lichaam 
Gesloten lijkt nu je gezicht 
De luikjes van je lieve ogen 
Die blijven voor altijd dicht. 
Ik zou wel eens willen weten 
Waar je naartoe bent gegaan 
Jij kunt het aan mij niet meer zeggen 
Ik klop tevergeefs bij je aan. 
Ze zeggen dat je nu bij God woont 
En dat het heel goed met je is 
Maar zou God wel willen begrijpen 
Dat ik je verschrikkelijk mis? 
Zou je daarginds willen vragen 
Of God ons komt troosten misschien? 
En maakt dat wij hier op de aarde 
Heel gauw weer wat lichtpuntjes zien? 
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92. Gedachtenis 
 
Ze zeggen zoveel. Dat het went. 
Dat de tijd een helende mantel is. 
Zoveel dat het overgaat als griep, 
vervaagt in het stof van de dagen. 
Maar het blijft hangen als mist 
op mijn haar. Ik overwinter in verdriet 
om hoe het was, had kunnen zijn. 
Jij bloeit liever dan ooit voordien, 
met nog zachtere kleuren van leven, 
hoewel ze zeggen dat het niet mag. 
Ze zeggen zoveel. Of liever nog niets. 
En dat went nooit. 
161. Zonder jou… 
 
Om te aanvaarden dat jij sterven moet, 
jij zo vol levenswil, 
jij die je beste krachten schonk aan de zorg voor anderen, 
dat valt ons zwaar. 
Nog zovelen hadden je nodig, 
zovelen houden van jou maar moeten je loslaten. 
Voor jou en voor ons was je leven nog niet voltooid. 
De ongeneeslijke ziekte  
die al je levenskracht wegkrabde en ondermijnde 
heeft wonden geslagen in ons hart 
en bij herhaling doen zeggen : waarom jij? 
We hebben geen antwoord gekregen dat ons voldeed, 
maar wel ben je onvergetelijk geworden in ons leven. 
Terwijl jou krachten minder werden 
ging er een kracht van je uit die jouw zwakke lichaam overtrof. 
Jouw sterven kunnen we niet aanvaarden, 
maar jouw leven willen we opnemen in ons leven, 
als een zaad gezaaid in ons, om vrucht te dragen. 
Zonder jou was ons leven armer geweest. 
 
(onbekend) 
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93. Zij zijn niet dood 
 
Zij zijn niet dood. 
Wat leven heet is 't op en neer bewegen 
van ons klein scheepje als het daalt en rijst ; 
en wat wij sterven noemen, is niet meer 
dan dat wij op de verre kim verdwijnen. 
 
Zij zijn niet dood. 
Wij die vanaf het laaggelegen strand bespeuren 
hoe door hun vaart de afstand wordt vergroot, 
wij zien niet wat gebeurt achter de einder, 
wij noemen daarom hun verdwijning, dood. 
 
Zij zijn niet dood. 
Wij staan te laag en zijn bijziend 
als zij de sfeer van ruimte en tijd ontzielen ; 
zo komt het dat ons oog hun eind niet ziet, 
wanneer het roer hun schip de eeuwigheid in stuurt. 
 
(Koos Geerts) 
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94. Op het strand van de avond 
 
Is er wel voorraad genoeg 
voor de winter, moeder? 
En zal ik vandaag de geraniums 
binnenhalen. 
Of moet eerst die grote kier 
van de tijd nog gedicht? 
In het ruim van ons huis 
zonder hoge portalen 
zocht jij een rustplaats. 
Een raam met zicht 
op de stilte, 
van de andere kant 
het eenzame begin. 
Als een sloep 
wacht nu je lichaam 
op het strand van de avond. 
Zonder weemoed bijna. 
Zonder rimpel. 
Misschien was reeds alles gezegd. 
Of is het gewoon maar 
de herfstwind 
die uw verstilde handen, 
als een wilgenblad 
op de vijver berustend 
heeft neergelegd ? 
 
(Kris Gelaude) 
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95. Dementie 
 
Stilaan raakte je dieper in jezelf gekeerd. 
Dementie kent maar één pad : 
dat van de aftakeling. 
Alles wat ons nog van je restte, was oogcontact. 
Het was het allerlaatste, 
zwakke radiosignaal dat je ons kon toesturen. 
Afscheid is geen afscheid in het eindeloze vergeten, 
en doet je daarom ook geen pijn. 
Dank voor alles wat je was, 
voor de onverwoestbare kern van je lieftallige ik. 
Tot het einde toe heb je meer gegeven dan gekregen. 
Dank om steeds te midden van de diepste nacht ons licht te zijn. 
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96. Gedachten bij dementie 
 
Ik neem geen afscheid van de dingen. 
Maar alles neemt afscheid van mij. 
De wereld laat mij hulpeloos - vrij. 
En wist zich uit tot schemeringen. 
 
Is het een zegen of een vloek, 
ten prooi zijn aan het vergeten 
dat als een uitdijende zwarte olievlek 
bezit neemt van je leven? 
 
Angst, opstandigheid en wanhoop 
waren je deel toen je wist 
welke onomkeerbare aftakeling je tegemoet ging. 
 
Beginnende demente / Alzheimer 
is als een boze droom die steeds grimmiger wordt 
en die niet eindigt in een verlossend ontwaken. 
De meest vanzelfsprekende bakens 
die ons leiden in ons dagelijks leven zijn zoek. 
Je omgeving wordt onherkenbaar. 
 
Ooit gedroomd dat je verdwaald was 
in een vreemde stad 
en dat je de naamborden niet kon lezen? 
Besef je hoe het is om niet meer te weten 
waar keukengerei voor dient? 
 
Iedereen die met een dementerende te maken krijgt, 
wordt geconfronteerd met de ervaring 
dat de zo geroemde zetel 
van ons intellect en van onze levensfuncties 
niets meer is dan een levend mechaniekje. 
Het weegt anderhalve kilo 
en het kan je van de ene dag op de andere 
in de steek laten. 
De mens, de kroon van de schepping… 
Maar wat als hij met een defect navigatiesysteem 
de vijandige zee van het leven op moet? 
 
Soms hoor ik een wegstervend zingen. 
Soms wiekt een vogel schuw voorbij. 
Ik neem geen afscheid van de dingen. 
Maar alles neemt afscheid van mij. 
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Zelfs je dierbaren worden je vijand, 
omdat ze je schreden richten 
naar doelen die je niet meer herkent. 
 
Maandenlang hebben we dag en nacht op je gepast 
om je te beschermen tegen jezelf. 
Natuurlijk deden je woede en agressie ons pijn, 
toen ze de bovenhand haalden op de lieve, 
zorgende mama / papa / vriend,… die je steeds voor ons was. 
Maar veel meer pijn deed ons het besef 
vanuit welke diepe ontreddering je reageerde. 
 
Verlaten van herinneringen 
wacht ik in een onzichtbare rij 
mijn beurt : daar is geen slavernij. 
Geen geduld, geen samendringen, 
en zelfs geen afscheid van de dingen. 
 
En dan komt nauwelijks merkbaar het moment 
waarop je wat rustiger wordt. 
Het decor is niet meer zo belangrijk. 
Je gaat op een andere manier met de wereld om: 
je herschept hem stilaan 
tot een amalgaam van heden en verleden. 
Herinneringen komen 
door een woord of een zin uit de conversatie naar boven. 
 
We wisten toen dat het scheiden 
van je vertrouwde omgeving 
waarschijnlijk geen pijn meer zou doen. 
Naadloos was de overgang van thuis naar instelling. 
Bedroefd en dankbaar tegelijk, 
leerden we iedere dag 
welke wondere schoonheid uitging van jou en je lotgenoten, 
deskundig en liefdevol omringd en verzorgd door verplegenden. 
Je was niet één moment verstoten 
van zachte toewijding, 
seconde per seconde, dag na dag, jaar na jaar. 
 
Toen je je kwetsbaarheid niet meer kon toedekken 
met rede en verstand, 
straalde een stille glimlach. 
Dat geluksmoment was echt. 
Al het goede dat je ons in betere dagen hebt geschonken, 
gaf je op die manier terug aan wie je verzorgde. 
Je was als een prisma dat zonnelicht ontving 
en in talloze mooie kleuren terugkaatste. 
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Leg uw hoofd zo in mijn arm 
dat van uw voorhoofd 
naar uw mond mijn blik schuive 
over de kam van uw neus. 
Leg uw hoofd zo. 
Ik leg op uw mond mijn hand. 
Wees rust 
 
(Paul van Ostaijen) 
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97. Buitengewoon 
 
Zal het ooit wennen, 
jouw stem niet meer te horen? 
Zoveel hadden wij elkaar nog te vertellen. 
Zoveel wou ik je nog vragen. 
Het antwoord heet nu stilte. 
 
Zal het ooit wennen, 
jouw gezelschap te missen? 
Zo leeg die plaats aan tafel. 
Zozeer mis ik die gulle lach. 
De wijn 
smaakt nu niet meer. 
 
Zal het ooit wennen, 
jouw warmte niet meer te voelen? 
Zo geruststellend, jouw levensadem. 
Zoveel wou ik nog van je houden. 
Nu is er  
alleen nog die kilte. 
 
Zal het ooit wennen, 
jouw naam niet meer te noemen? 
Zo teder als een kreet. 
Zo wou ik je nog roepen. 
Jouw naam  
klinkt nu als een echo. 
 
Het zal wel wennen, 
zeggen mensen ; de tijd heelt, 
zeggen zij goedbedoeld. 
Maar ik wil niet vergeten, 
ik wil het niet gewoon worden. 
Jij was 
onvergetelijk, 
buitengewoon. 
 
(Jan-Frans Lindemans) 
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98. Bezinningstekst 
 
Als ik dood zal zijn, 
zal ik nieuwsgierig 
met mijn lege ogen 
de duisternis doorboren 
en angstig zoeken naar het grote Licht. 
Of het komen zal 
zoals het is voorzegd. 
 
Als ik dood zal zijn, 
zullen mijn koude leden 
zich geen vin verroeren, 
maar wachten op een nieuwe warmte 
en op een ander welbehagen. 
Mijn afgestorven geest 
zal niet meer denken, 
niet meer dromen, 
maar zal in diepe stilte 
hunkeren naar een nieuw begin. 
 
En dan zal alles anders worden : 
geen tijd meer en geen uren, 
geen grenzen en geen muren, 
geen hindernis van taal of teken. 
 
Als ik dood zal zijn 
zult Gij mij dan dragen, God, 
zoals een moeder draagt? 
Mag uw schoot mijn nieuwe wereld zijn, 
onverwoestbaar teder? 
En is uw adem dan polsslag 
van mijn leven? 
Uw liefde, mijn geluk 
voor eeuwen en voor eeuwen? 
 
 
 
  



  
 Hier komt een titel 

 
 
 

  76 

99. Afscheid nemen 
 
Afscheid nemen betekent achterblijven 
omringd door stilte en gemis. 
Verdriet dat nergens onderkomen vindt. 
En teder aanraken van dingen die onontvreembaar zijn : 
dat woord, die plek en de herinneringen 
vol warmte en innigheid, 
zoals de dagelijkse jas die op een stoel bleef hangen 
en nu herbergt wat niet meer is. 
De kamer wordt een schrijn van pijn en hunker 
naar oneindigheid. 
Want alle armen zijn te kort 
om voor altijd het liefste te omarmen. 
 
(Kris Gelaude) 
 
100. Liefhebben  
 
Liefhebben  
is beschutten 
zonder vast te houden, 
ruimte scheppen 
in tijd en eeuwigheid. 
En daarom zeggen : 
doe maar, 
ga maar, 
zo lang, zo ver 
als nodig is. 
Kijk maar niet om. 
Ik wacht. Ik blijf. 
Liefhebben 
heeft te veel voeten in de aarde 
om zonder verdriet 
te kunnen zijn. 
 
(Kris Gelaude) 
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101. Woensdag 16 november  
 
het is nog niet te begrijpen  
je stem niet meer te zullen horen  
jou niet meer naast me te vinden  
bij 't wakker worden  
je gezicht niet meer te zullen zien 
 
het is nog niet te begrijpen  
en als anderen alweer doorleven  
als bijna niemand nog je naam noemt  
zal ik jouw stem nog horen in mij  
zal ik naar je verlangen  
bij 't wakker worden van mijn verdriet  
 
het is nog niet te begrijpen  
afscheid van jou te moeten nemen  
het klinkt zo koud en onherroepelijk  
je zult altijd bij me blijven  
niet mijn verdriet koesterend  
zal ik jou een warme plek geven  
diep in mij  
 
jij was mijn geborgenheid  
mijn tegenwicht  
de intens levende  
de storm soms  
maar ook de luwte  
geleefd heb jij  
tot het einde toe  
en je leeft nog...  
 
(Marinus van den Berg) 
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102. In memoriam 
 
In de zomer van dit jaar  
zei mijn moeder opeens:  
"Nee, wens me niet nog een winter toe,  
ik ben hier al te lang, veel te lang,  
kijk... "  
Ze keek schuchter  
naar de foto van mijn vader aan de wand  
en zwijgend  
begon ze de namen van de overledenen  
door te strepen in haar adresboek.  
De herfst  
ontvouwt zich ten afscheid  
onder een blauwe hemel.  
Nu pas begrijpen we het geluk  
van bittere, schone,  
lange jaren.  
 
(Ludvik Kundera)  
 
 
103. Klagen 
 
Wat vroeger zo vaak onder dwang gebeurde, 
wordt vandaag steeds vaker vrijwillig gekozen: 
men wil zijn verdriet niet openlijk tonen. 
Waarom verbergt men zijn gevoelens, 
verdringt men zijn tranen 
en sluit men zich op met zijn verdriet? 
Het oude gezegde dat men lijden moet dragen zonder klagen, 
blijkt actueler te zijn dan ooit.  
 
Een vrouw zit aan het sterfbed van haar man, kaarsrecht en beheerst. 
"Je moet flink zijn", heeft iedereen haar op het hart gedrukt. 
Op een dag vraagt de ziekenhuispastor haar: "Hebt u al eens gehuild?" 
De vrouw is verrast. Ze voelt aan dat hij haar doorziet. 
"Ja, maar alleen als ik helemaal alleen ben en niemand mij hoort of ziet." 
"Daar ben ik blij om. Ik dacht al dat u het huilen verleerd had."  
 
Als we huilen, voelen we ons daarna opgelucht. 
Tranen zijn bevrijdend. Ze zijn een weldaad, geen schande. 
We moeten ons niet schamen voor onze tranen. 
Om iemand huilen is een eervolle aangelegenheid. 
Elke traan zegt hoeveel de ander voor mij betekent (of betekend heeft).  
 
(Onbekend) 
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104. Geen last 
 
Op een kronkelige weg vol stenen 
kwam ik een klein meisje tegen 
die op haar rug haar kleine broertje droeg. 
"Kind", zei ik, "jij draagt een zware last." 
Ze keek me aan en zei: 
"Dit is geen last, meneer, dit is mijn broertje." 
 
Het woord van dit moedige kind 
staat in mijn hart gegrift. 
En wanneer het lijden van mensen me overweldigt 
en me alle moed ontsnapt, 
denk ik aan het woord van dat kind: 
"Het is geen last die je draagt, 
het is je broer, 
het is je zus ..." 
 
(Onbekend) 
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105. Overal 
 
Mijn armen zijn leeg nu jij er niet meer bent 
en niemand anders past er in 
en zo is het met mijn huis, 
met de stoelen rond de tafel en met het bed. 
En zo is het met de morgen, de middag, de avond en de nacht. 
Zo is het met mijn leven. 
Niemand anders past er in zoals jij er in paste. 
Er zijn er die lief voor me zijn, 
door mijn haren strijken en lieve zinnen zeggen, 
ze geven me moed en licht in het donker. 
Ze maken mijn bed op en zien hoe leeg het is. 
Ze halen voor mij de appels uit de kelder 
en nemen een voetbalwedstrijd voor me op. 
Ze komen in dichte drommen naar het huis waar ik liedjes zing 
en ze klappen in hun handen. 
En er liggen bloemen in het voetlicht avond aan avond. 
En toch... 
ook met de bloemen in mijn armen zijn ze leeg. 
Maar vergis je niet, ik ben niet eenzaam, ik ben niet alleen. 
Wel mijn lijf en mijn ogen, maar altijd zijn we samen. 
Ook hier in de kempen, in dit kleine hotel, 
waar we zo dikwijls sliepen in datzelfde grote bed. 
Mijn groet aan haar is een gebed geworden. 
Niet dat ik bid voor haar. Zij doet het voor mij. 
Zij maakt het beter dan ik. 
Zij is uitgestegen boven onze menselijke hulpeloosheid. 
Ik ben nog nergens. 
Zij is overal. 
 
(Toon Hermans) 
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106. Verhaal van de drie levens 
 
Eigenlijk, als we goed nadenken, 
zijn wij mensen allemaal al twee keer geboren 
en al een keer gestorven 
maar dat weten we niet meer ... 
 
De eerste geboorte was 
toen wij ontvangen werden in de schoot van onze moeder. 
Hoe klein en onooglijk we toen ook waren, toch waren we er al. 
Het was het begin van ons eerste kleine leven, 
binnen in de schoot van onze moeder.  
 
Binnen in die veilige geborgenheid beleefden we onze eerste kindertijd, 
toen we nog heel kleine mormeltjes waren, 
helemaal ineengevouwen en hulpeloos en vormeloos. 
Onze eerste jeugd, toen onze kleine ledemaatjes zich begonnen te ontwikkelen.  
Onze eerste volwassenheid toen we al helemaal volvormd en volgroeid waren, 
en onze eerste ouderdom toen we begonnen uit de moeder weg te willen, 
omdat wij voelden dat onze tijd gekomen was. 
 
En zo beleefden we dan op een goede dag onze eerste dood. 
Wie bij de geboorte binnen in de moeder zou kunnen zijn, 
hij zou niets anders zien dan pijn en verdriet en verscheurdheid en rouw, 
en hij zou niets anders horen dan de klacht: 
waarom gaat zij nu van ons weg, was zij dan niet goed bij ons ? 
Maar niemand denkt na de geboorte nog aan de pijn, zelfs de moeder niet. 
 
En zo begon dan voor ons het tweede leven. 
En weer komt er een kindertijd, en weer een jeugd en weer een ouderdom. 
Niet altijd de ouderdom van de jaren 
maar het voelen dat de tijd gekomen is 
om nog blijer en nog wijder en nog gelukkiger te gaan leven. 
Dat is de roeping naar het derde leven. 
Dat zijn de voortekenen van de derde geboorte die ons allemaal te wachten staat. 
 
Maar van deze derde geboorte zien en voelen we alleen maar 
de pijn en de angst binnen in de grotere moeder van deze zichtbare wereld 
en dat maakt deze derde geboorte zo zwaar 
als wij alleen maar deze binnenkant blijven zien. 
Maar hoe blij en vredig kan het ons niet maken 
wanneer wij geloven dat wij door al die pijn en angst heen 
herboren zullen worden? 
Daar zal geen rouw meer zijn, geen geween, geen pijn, geen verdriet 
en ook nooit geen dood meer. 
 
(Naar Luc Versteylen) 
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107. Onmacht. 
 
Hij lag zo stil 
in 't witte bed, 
het heeft me 
diep bewogen. 
Men hoort 
niet 't breken 
van een hart, 
maar schrijnend 
was die zee 
van smart, in zijn 
betraande ogen. 
Z'n stem werd 
in een snik 
gesmoord, niet 
eens bij machte 
nog te klagen, 
O God, ik heb 
toch zoveel vragen. 
Ik voel me klein 
bij zoveel lijden 
en in een zee van 
onmacht glijden. 
Al gaaft Gij 
duizend handen mij, 
daarmee zou ik 
het nog niet wagen. 
Ik kan alleen 
dit leed nabij, 
als ik uw hart krijg 
om te dragen. 
 
(Miet Meys) 
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108. Ik ben verzadigd 
 
Ik ben verzadigd  
verzadigd van het leven 
Ik heb het allemaal geproefd 
De vriendschap, de liefde en de tederheid. 
Het verdriet, het lijden en de eenzaamheid. 
Ik heb het besprenkeld met de dauw van Gods Geest. 
Wees nu niet bedroefd. 
Sta niet stil bij wat ik achterlaat: 
de rest van mijn cocon. 
Want kijk 
het leven  
het heeft mijn vleugels kleur gegeven. 
De kleuren  
ze wijzen me de weg. 
De weg langsheen de regenboog 
de weg naar de God van het verbond. 
178. Ze zeggen ... 
 
Men zegt me 
til er niet zo zwaar aan. 
Men zegt me 
het leven gaat verder 
Men zegt me 
iedereen moet leren 
met verlies om te gaan. 
Men zegt me 
elke beproeving in het leven 
brengt je verder. 
Men zegt me 
de tijd heelt alle wonden. 
Maar 
hier en nu ben ik alleen! 
Mijn God 
laat me niet alleen 
in deze afgrond vallen. 
Strek je hand uit 
en vang me op 
in de vlucht 
voor ik op de bodem 
te pletter sla. 
 
(Tina King) 
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109. Stemmen 
 
Van waar zijn toch die stemmen, 
die dwalen door mijn hoofd, 
mijn hart zo nauw omklemmen, 
verward en nooit geloofd? 
Van waar zijn toch die stemmen? 
 
Hoe kan ik ze ontvluchten? 
Zij breken veel in mij 
en dragen wrange vruchten, 
die drijven tot razernij. 
Hoe kan ik ze ontvluchten? 
 
God, zucht mijn laatste rede, 
Uw almacht is zo groot, 
geef mij toch uw vrede 
en stilte voorbij de kilte van de dood. 
God, zucht mijn laatste rede. 
 
(Toon van Heereveld) 
 
 
110. Je mag nu slapen... 
 
Je mag nu slapen, ga in vrede, 
jij hebt nu genoeg doorstaan. 
We hebben voor je rust gebeden 
al laten we je niet graag gaan. 
 
Nooit zullen we vergeten, 
wie jij was en wat je deed. 
Je hebt een zware strijd gestreden. 
Wie kan vermoeden hoe jij leed? 
 
Maar weet dat jij in geloof mag beleven 
dat God er is en op mensen wacht. 
Al moet je veel uit handen geven, 
bij Hem vind jij weer nieuwe kracht. 
 
Wij kunnen niet aanschouwen, 
wat ons verstand te boven gaat. 
Toch zegt ons hart en ook het jouwe 
dat God geen mens in nood verlaat. 
 
(Toon van Heereveld)  
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111. Je was er 
 
Tranen 
Een gebaar 
altijd klaar 
Een vraag 
nooit eens nee  
altijd graag 
Je was er 
Voor je vrienden, je vriendinnen 
Die geest zal niet meer zijn wat ze vroeger was. 
Vrouw 
Je vrouw 
Liefde 
Scheppende liefde 
Je was er 
Voor je vrouw, je kinderen 
Jou ontmoeten zal niet meer zijn zoals het vroeger was 
Een lach 
Een kinderlach 
Een hand 
Een kinderhand 
Je was er  
Voor je kleinkinderen 
Een kinderlach zal niet meer zijn zoals vroeger 
Moge Gods Geest je begeleiden 
op je laatste tocht 
naar waar eeuwige liefde bestemd is  
voor zij die zijn zoals een kind 
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112. 
 
Ik zou iets willen zeggen aan u allen  
die een stuk van het weefsel  
van mijn leven geworden zijt:  
de vorm en de kleur  
die gij aan mijn bestaan gegeven hebt  
zijn nu een lied geworden;  
en ik wil het altijd blijven zingen.  
Er leeft een kracht in ons  
die maakt dat grote dingen gebeuren  
zodra de paden van anderen  
onze paden raken;  
en dan moeten we erbij zijn  
en het laten gebeuren.  
 
En als de tijd  
van onze eigen zonsondergang  
zal aangebroken zijn,  
dan zullen onze zaak en onze prestaties  
echt van niet veel tel zijn,  
 
maar de zuiverheid en de bekommernis  
waarmee wij van andere mensen gehouden hebben  
zal met kracht getuigen  
van het enorme, levengevende geschenk  
dat wij voor elkaar geweest zijn.  
 
Waar gij gaat, daar zal ik gaan  
Waar gll leeft, daar zal ik leven  
Uw mensen zullen mijn mensen zijn  
En uw God zal ook de mijne zijn.  
 
Waar gij sterft, daar zal ik sterven  
En ik zal naast u begraven worden.  
Wij twee horen dan voor altijd samen  
En onze liefde zal het geschenk van ons leven zijn.  
 
(Naar Ruth I, vers 16b - 17) 
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113. 
 
Als wat vanzelfsprekend is  
opeens niet meer is dan is er een kans.  
 
* Als het je plots overkomt  
dat de stroom uitvalt  
en dat het tot je doordringt  
hoezeer je electriciteit beschouwt  
als een recht en je leven er afhankelijk van is  
dan krijg je een kans.  
 
* Als het je op een dag overkomt  
dat het eten niet klaar is  
als je aan tafel wilt gaan  
en het dan tot je doordringt  
dat je het vanzelfsprekend vindt  
dat er elke dag voor je gekookt wordt  
dan krijg je een kans.  
 
* Als er in je leven een moment komt  
dat je ziek wordt en  
afhankelijk van de zorg van anderen  
en het dan tot je doordringt  
dat je gezondheid zonder meer  
normaal hebt gevonden  
dan krijg je een kans.  
 
* Als het na jaren van geluk gebeurt  
dat je opeens moet leven  
met een groot verlies  
mag het dan tot je doordringen  
dat de zin van je leven  
dieper ligt dan de pijn  
en het grote gemis?  
Ook daarin ligt een kans.  
 
(Maura) 
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114. Bamboe 
 
Er was eens. . .een mooie tuin in het hart van het koninkrijk. 
En in de koele morgen maakte de koning, de meester van de tuin, gewoonlijk een 
wandeling. 
Van alles wat er in de tuin groeide, was er één boom het mooist en het meest 
geliefd: 
de prachtige, edele bamboe. 
Jaar op jaar was bamboe mooier en sierlijker geworden. 
Bamboe was zich bewust van de liefde en aandacht van zijn meester, maar bleef 
bescheiden. 
Dikwijls als de wind kwam stoeien in de tuin, liet de bamboe zijn waardigheid voor 
wat hij was 
en begon mee te dansen en vrolijk te zwiepen en te zwaaien en te buigen uit pure 
uitbundigheid. Bamboe was de grote leider van het grote tuinfeest en dat deed de 
meester veel plezier.  
 
Op zekere dag kwam de meester naar bamboe toe en kwam heel dichtbij zijn 
stam 
met een nieuwsgierige, verwachtingsvolle blik in zijn ogen 
En bamboe boog zijn verende takken en kruin tot op de grond als een blije 
begroeting. 
De meester sprak: "Bamboe, bamboe, ik heb je nodig." 
Bamboe zwaaide van verrassing zijn kruin weer in de lucht. 
Dagen en dagen en jaren had hij uitgezien naar de dag, waarop hij zijn 
bestemming zou vinden. 
Vol verwachting zei hij: "Meester, ik ben klaar, gebruik me zoals u wilt". 
"Bamboe", de meesters stem klonk ernstig, "ik zal je moeten omhakken". 
Bamboe sidderde van afschuw. "Omhakken? Terwijl u mij de mooiste hebt 
gemaakt in heel uw tuin? Omhakken? Dat niet. Dat nooit. Gebruik mij voor uw 
plezier, maar hak me niet om". 
"Beste bamboe," de meesters stem klonk nog ernstiger, "als ik je niet omhak, 
kan ik je niet gebruiken." 
 
De tuin werd bladstil. De wind hield de adem in. 
Bamboe boog langzaam zijn trotse en machtige bladerpracht. 
Toen fluisterde hij: "Als u mij niet kunt gebruiken zonder mij om te hakken, 
doe dan wat u wilt en hak mij om." 
"Bamboe, ik wil ook de takken en bladeren van je kroon wegnemen." 
"Meester, bewaar me, hak me om en gooi mij met mijn schoonheid in het stof. 
Maar waarom ook nog mijn takken en mijn bladeren eraf?" 
"Bamboe, vooruit, als ik ze niet verwijder, heb ik niets aan je." 
De zon kroop achter een wolk. Een vlinder fladderde angstig weg... 
Bamboe rilde, rilde bij het verschrikkelijke vooruitzicht. Toen klonk het zacht 
"Meester, gaat uw gang." 
"Bamboe, ik moet je ook in tweeën splijten en je merg en hart verwijderen 
want anders kan ik je niet gebruiken." 
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"Meester, hak en ontblader en splijt dan maar." 
 
Aldus nam de meester van de tuin bamboe en hakte hem om, 
verwijderde de takken en de bladeren, spleet hem overlangs en nam merg en 
hart er uit. 
Toen pakte hij bamboe voorzichtig op en droeg hem naar zijn droge velden. 
En daar aan de rand van die velden was een bron met fris tintelend water. 
Toen schoof de meester het ene uiteinde van de gebroken bamboe tot vlakbij de 
bron 
en legde hem behoedzaam neer, 
zodat het andere uiteinde tot in het bevloeiïngskanaal van zijn velden reikte. 
Het bronwater vond zijn weg: het heldere bruisende water stroomde snel en blij 
door het kanaal van bamboe's gespleten lijf naar de wachtende velden. 
De rijst werd geplant...en schoot op. De dagen gingen voorbij en het werd tijd om 
te oogsten. 
In die tijd was bamboe, eens een prachtige boom, nog vele malen grootser en 
indrukwekkender 
in zijn gebrokenheid en eenvoud. Want in zijn schoonheid bezat hij uitbundig 
leven. 
Maar in zijn gebrokenheid werd hij een kanaal voor overvloedig leven 
voor de wereld van zijn meester. 
 
(Onbekende herkomst) 
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115. De drie rouwende bomen 
 
Gisteren was ik in het bos.  
Op zoek naar drie bomen, drie bomen die ik gekend had.  
Drie bomen die alle drie een tak hadden verloren.  
Drie bomen die daar alle drie op een andere manier mee omgegaan waren.  
Vandaag heb ik ze gevonden. 
 
De eerste boom was gaan treuren om zijn verlies, 
en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien: 
"Dat kan ik niet want ik mis een tak." 
 
De tweede boom was geschrokken van de pijn 
en had maar snel besloten om het verlies te vergeten.  
En ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde te groeien, groeide hij. 
 
De derde boom was ook geschrokken van de pijn.  
Maar hij had gerouwd om het verlies.  
En het eerste voorjaar dat de zon hem uitnodigde te groeien had hij gezegd: 
"Dit jaar nog niet."  
Maar de zon kwam het jaar daarop terug.  
Nu zei de boom: 
"Ja zon, verwarm mij opdat ik mijn wond kan verwarmen, 
ziet u, mijn wond heeft warmte nodig, opdat hij weet dat hij erbij hoort."  
En het derde jaar dat de zon terug kwam sprak de boom: 
"Ja zon, laat mij groeien want er is nog zoveel te groeien."  
 
Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk twee.  
De eerste boom was klein gebleven. 
De plaats van de wond was duidelijk te zien, het was het hoogste punt van de 
boom.  
De tweede boom was geen boom meer. 
Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. 
De plek van de wond moest ik gaan zoeken. Achter een heleboel bladeren vond 
ik hem.  
De derde boom was het moeilijkst te vinden, 
want ik had niet verwacht dat hij zo groot en sterk was geworden.  
Maar gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wond die vol trots in 
het zonlicht stond.  
 
(Evert Landwaard) 
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116. Stamboom 
 
Bomen hebben wortels 
blad en tak en stam…. 
Bomen groeien langzaam 
en hun weg is lang. 
Hun wortels vinden voedsel 
in de aarde, sap. 
De stam die geeft het door aan 
vrucht en blad en tak. 
 
Mensen hebben wortels 
in het verleden ver. 
Vinden daar hun oorsprong 
komen langzaam her. 
Mensen geven leven 
aan hun takken door. 
Nieuwe mensen leven: 
zo gaat het steeds maar voort. 
 
Bomen kunnen nooit 
zonder grond bestaan. 
Raken ze ontworteld 
is het snel met hen gedaan. 
Mensen zijn als bomen 
leven niet alleen. 
Zonder grond en wortels 
leeft geen mens, niet één. 
 
God heeft hen daar gevestigd 
bij Hem zijn zon en wind. 
Zonder zijn hart en liefde  
leeft geen mensenkind. 
Gestorven of in leven, 
een boom geknakt of zwiepend sterk, 
geen mens gaat ooit verloren, 
blijft eeuwig Gods liefste kind. 
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117. 
 
Tijd om afscheid te nemen was er niet. 
Geen tijd voor een laatste kus. 
Geen tijd voor een laatste omhelzing. 
Geen tijd voor een laatste woord. 
Ik had je nog zoveel te vertellen. 
Maar het lot heeft het anders gewild. 
Wat er rest zijn tranen. 
Tranen van pijn, woede en onmacht. 
Kon ik ze maar drogen. 
Ik loop naar je toe  
maar wordt gehinderd door de muur van de dood. 
Ik schreeuw woorden om je te troosten 
maar ze gaan verloren in de zachte bries van de eeuwigheid. 
Een zachte bries... 
M'n liefste voel je die bries? 
Kom naar buiten! 
Proef de nieuwe morgen! 
Sla je ogen op naar de horizon! 
Laat je tranen drogen door die zachte bries van de eeuwigheid.  
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118. Heb een beetje vertrouwen 
 
Heb een beetje vertrouwen in mij 
 
Elke dag samen met jou 
was de moeite om geleefd te worden. 
Elk uur dat ik je mijn liefde mocht geven 
was een uur te weinig 
Elke tegenslag die we samen overwonnen 
versterkte onze band met elkaar 
 
Heb je nog vertrouwen in mij? 
 
Elke dag die zonder mij voorbij gaat 
zal ik bij je zijn 
Elk uur dat je mijn liefde moet missen 
geef ik je terug in eeuwigheid 
Elke tegenslag die je nu alleen moet trotseren 
overwin die voor mij 
 
Zo blijf ik in jou en jij in mij 
Heb een beetje vertrouwen 
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119. Eén klap (verkeersongeluk) 
 
Eén klap 
en de weg naar huis 
wordt eindeloos lang. 
Eén klap 
en met een wagen 
komt ook een leven tot stilstand. 
Eén klap 
en 1 seconde 
duurt voortaan een eeuwigheid. 
Eén klap 
en een beloftevolle toekomst 
wordt plots een dramatisch verleden. 
Die ene fatale klap, 
dat ene moment, 
die ene plek. 
Zoals het zwaailicht van de ziekenwagen 
zullen ze steeds opnieuw oplichten 
in de herinnering. 
Maar erger nog dan de herinnering  
blijft die prangende vraag nazinderen: 
Waarom? 
Waarom jij? 
En toch... 
Blijf niet treuren bij die ene klap. 
Want ...(naam) kwam wel degelijk thuis. 
Zei het langs een andere weg. 
Een thuis waar geen plaats is voor pijn en verdriet. 
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120. Het antwoord ten leven (zelfdoding) 
 
Waarom? 
Waarom mijn lieverd? 
Praat nog één keer met me. 
En geef me asjeblieft antwoord op mijn vraag: waarom? 
Waarom koos je voor de stilte 
en laat je ons schreeuwen in het donker? 
Ik ben het piekeren moe. 
Ik kan geen zinnig antwoord meer bedenken. 
Ons hart dat zo van je heeft gehouden 
loopt nu over van schuldgevoelens. 
Wanneer hebben we je pijn gedaan? 
Wanneer je in de steek gelaten? 
Vragen, altijd opnieuw die vragen. 
En antwoorden zijn er niet. 
Slechts met één gedachte kan ik troost vinden. 
Slechts met één antwoord kan ik mij verzoenen. 
Het antwoord op de vraag: 
'Mijn God mijn God waarom heb je mij verlaten?' 
Hét Antwoord ten leven gewekt op de derde dag.  
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121. Lang... 
 
Lang, te lang 
heb ik gewandeld 
door het donkere dal 
van lijden en onzekerheid. 
Lang, veel te lang 
heb ik gezocht 
naar een pad 
dat me zou leiden 
naar verlichting  
van zorgen en pijn. 
Velen hebben me begeleid 
tijdens mijn zoektocht 
met de moed der wanhoop, soms. 
Ze hebben me gedragen 
toen mijn benen te vermoeid waren 
om nog verder te strompelen. 
Ze hebben me geleid 
langsheen diepe, donkere ravijnen 
toen ik het niet meer zag zitten. 
En net op het moment 
dat de moed me in de schoenen zonk 
dat ik begon te twijfelen 
of ik ooit nog gelukkig zou worden 
voelde ik die zachte bries. 
Een bries die me deed herinneren  
aan een nieuwe lente 
aan een zachte regenbui tijdens een zwoele zomer 
aan nieuw leven. 
Eindelijk zag ik alles weer helder, 
de mist klaarde langzaam op. 
En zie  
de top van de berg kwam in zicht. 
Met de laatste kracht 
de laatste adem 
rende ik het licht van de morgenzon tegemoet. 
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122. Alles verdwijnt in herinneringen 
 
Je ogen 
ze flikkeren niet meer 
wenen niet meer 
ze zijn voorgoed gesloten. 
Je laatste traan is opgedroogd. 
 
Je mond 
vertelt niet meer 
lacht niet meer. 
Je laatste woord klinkt nog na in ons geheugen. 
 
Je handen 
ze strelen niet meer 
smeken niet meer. 
Je strijd is gestreden. 
 
Je hart 
het klopt niet meer 
geeft geen liefde meer 
Hartverscheurend is de leegte die je achterlaat. 
 
Alles verdwijnt in herinneringen 
Dat is het enige wat ons van jou nog rest. 
Het enige, 
maar het eeuwige. 
Het eeuwige,  
geborgen in de grenzeloze liefde van onze Schepper. 
 
Als we elkaar weer ontmoeten  
zullen we je zo herkennen, 
aan onze herinneringen. 
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123. Leef voor mij 
 
Waarvoor moet ik nog leven 
als morgen je kist de kerk/aula wordt uitgedragen. 
Je spontane lach 
die zo dikwijls  
mijn humeur oppepte 
is voorgoed verdwenen. 
Je geloof in elke mens die je ontmoette 
het kleurde je leven 
Je draagt het mee in je graf. 
Je inzet voor de anderen 
vaak ten koste van jezelf 
wie kan dat in jouw plaats? 
Zeg me nu. 
Voor wie moet ik nog leven. 
 
M'n liefste 
begrijp je het dan niet. 
Leef voor mij. 
Lach met mijn lach. 
Geloof met mijn geloof. 
Zet je in voor de anderen 
zoals ik je heb voorgedaan. 
Zo blijven we verbonden 
over de dood heen. 
Zo zullen we samen verrijzen. 
Leef voor mij.  
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124. Het wordt avond 
 
Het wordt avond. 
Zoals het licht van de avondzon deemstert 
de drukte van het leven weg. 
De drukte van het leven 
Ja, jarenlang heb ik het gekoesterd. 
Genoten heb ik.  
Het geluk was mij steeds nabij. 
Noch ziekte, noch lijden waren mijn deel. 
Liefde en vriendschap bezat ik in overvloed. 
Mijn geliefden, 
waarom huilen jullie dan nu? 
Valt het afscheid jullie zo zwaar? 
Laat mij langzaam ondergaan in de stilte. 
Want in die stilte hoor ik het geluid van de eeuwigheid. 
Luister met me mee. 
Dan zullen jullie tranen drogen. 
Want eens worden we herenigd. 
Dan kunnen we weer samen genieten. 
Niet meer van de drukte van het leven 
maar van de stilte van de eeuwigheid.  
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125. De dood 
 
De dood 
Het is een woord dat niet gemakkelijk in onze mond ligt. 
Het is een grote spelbreker in het leven van elke mens. 
Soms wordt je er op jonge leeftijd mee geconfronteerd. 
Als je geluk hebt ben je wat ouder en wijzer. 
Maar er aan wennen doe je nooit. 
En toch... 
Het hoort hoe dan ook bij het leven. 
Waarom is het dan zo moeilijk om erover te praten,  
om erover te denken? 
Is het wel de dood die ons afschrikt? 
Is het niet eerder het sterven dat beangstigend is? 
Wij mensen linken onmiddellijk dood aan pijn. 
Dat is een verkeerde link. 
Pijn hoort bij sterven. 
Niet bij dood. 
Bij dood past stilte en rust. 
Welke geloofsovertuiging je ook bezit, 
zelfs al bezit je er geen,  
je moet toch toegeven: 
stilte en rust zijn positieve krachten. 
Ze peppen je op. 
Geven je kracht. 
Waarom moet je dan bang zijn van de dood? 
Maar wat een geluk 
als je Jezus van Nazareth kent. 
Hij linkt de dood met de eeuwigheid. 
Een eeuwigheid van stilte en rust. 
Geen wonder dat Hij de dood heeft overwonnen. 
 
 
     


