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Tweede viering in een reeks over 

Sterfelijkheid - Kwetsbaarheid 
       
  

 

 
  
 
Welkom, beste zusters en broers. 
Een tweede zondag over sterfelijkheid, kwetsbaarheid, dood en leven. Niet als 
voorbereiding op een spookachtig, commercieel en uit de USA overgewaaid 
"Halloween", maar als een bezinning op de betekenis van onze geliefde doden, en, 
van ons eigen leven en dood. 
Niets verhevigt zozeer het leven als de gedachte aan de dood,  
niets confronteert ons zozeer met onze eigen betekenis dan de dood,  
niets stelt ons helderder voor de keuze van "het goede leven" dan de zekerheid dat we 
maar één leven hebben.  
 
Over dit alles bidden en bezinnen we, vieren we op een zonnige zondagmorgen.  
We denken aan de dood met het oog op het leven,  
aan sterven dat banden smeedt onder levenden, 
aan dankbaarheid om wie ons voorgingen, 
aan vertrouwen op leven dat de toets van de dood doorstaat, 
aan leven op aarde met de hemel in ons hart. 
 
  

Eerste overweging  
 
Mysterie 
 
Om te beginnen is er niets 
dan het mysterie van het leven 
onzichtbaar en onwerkelijk 



als liefde en lijden 
voelbaar en alledaags 
zo leef ik 
steeds meer 
om te eindigen met niets 
dan sterven 
dat vol is van herinnering 
en nieuw beginnend leven 
mysterie 
onzichtbaar en onwerkelijk. 

   
uit ‘De Kunst van het afscheid nemen’, Claire vanden Abbeele 

 
Met deze poëtische woorden van Claire vanden Abbeele willen we in de tweede 
viering rond kwetsbaarheid en dood iets binnenbrengen van het tasten, zoeken en 
zien – soms even – van wat dit leven mag betekenen, hier en nu en over de dood 
heen. 
Vorige week mochten we luisteren naar een overweging rond 2 vragen: 1. Wat doe ik 
‘nog’ als ik de dood voor ogen heb? 2. Wat doe ik met mijn doodsangst. 
Niettegenstaande het in beide vragen manifest over ‘dood’ gaat, werd ik ook 
aangemoedigd om na te denken over leven, over verbondenheid, over liefde. Ik mocht 
er een aanzet vinden in het samengaan van eindigheid en eeuwigheid. 
Eindigheid en eeuwigheid: je kunt er op oneindig veel verschillende manieren over 
denken en praten. Ter illustratie neem ik nog even het lied ‘Een mens te zijn’ erbij. De 
laatste strofe luidt: 

Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet: 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 

 
Deze verzen klinken anders dan de regels van Claire vanden Abbeele waarmee ik 
begon. En toch gaan beiden over dezelfde inhoud. Over leven en dood, over 
eindigheid en eeuwigheid. 
Over ‘voltooiing’ en ‘eeuwig leven’, daarover zal Dani straks een aanzet geven. 
Ik wil eerst stilstaan bij de weg naar het sterven en hoe verschillend die weg wel kan 
zijn. 
 
Mijn schoonmoeder stierf in 2008, ze werd 89 jaar. 
Van haar herinner ik me enkele uitspraken of waren het ‘wensen’ over haar eigen 
sterven.  
Gezien haar leeftijd wist ze dat de dood niet al te lang meer zou uitblijven. Daarover 
filosoferend nam ze haar zoon wel eens bij de arm en sprak: ‘NN, ik zou niet graag 
veel afzien. En ’t moet ook niet te lang duren. Gij kunt daarvoor zorgen’. Dan pakte hij 
zijn moeder stevig vast en zei: ‘Ma, ge kunt op mij rekenen. Ik zal altijd voor u 
zorgen.’ Op een ochtend kregen we telefoon uit het rusthuis: ma was die nacht, in 
haar slaap, overleden. 
Gestorven zoals ik het u en mij toewens. Het blijkt voor velen de ideale dood te zijn. 
Maar we weten: dit is lang niet voor iedereen weggelegd. 
Dood komt soms na jarenlange ziekte of handicap, of na een kortstondige maar 
bijzonder pijnlijke strijd. Of zomaar, ineens, zonder enige waarschuwing. We kiezen 



niet zelf onze dood, niettegenstaande we wel over een aantal 
beslissingsmogelijkheden beschikken omtrent ons eigen sterven. 
Enkele van deze mogelijkheden wil ik hier ter sprake brengen. Ik betracht geen 
volledigheid noch wil ik een oordeel uitspreken. De bedoeling is dat wij, kwetsbare 
mensen, hier iets delen over leven en sterven. 
 
Als mensen vandaag een diagnose krijgen van een ongeneeslijke ziekte, wordt een 
behandeling voorgesteld. Dit kan een zeer efficiënte helende behandeling zijn met 
zicht op genezing. Maar het kan ook een pijnlijke, lange interventie worden met veel 
verlies aan levenskwaliteit. En soms beslissen patiënten, na een lange weg, dat het 
genoeg is geweest. De behandeling wordt gestaakt. Of alweer een nieuwe 
(chemo)kuur wordt afgewezen. 
Iemand kiest voor waardigheid in een medisch uitzichtloze situatie, soms ingaande 
tégen het advies van de behandelende artsen. Wetenschappelijke ontwikkelingen in 
de geneeskunde kunnen veel menselijk leed vermijden. Maar ze kunnen ook, wanneer 
te lang volgehouden, nieuw leed veroorzaken. 
 
Er is ook de weg van acceptatie en overgave: iemand kiest voor een natuurlijk einde 
waar ook pijn en lijden bijhoren. Ik las het verhaal over Karel Glastra van Loon 
(Nederlands schrijver, columnist), die op 42-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen 
van een hersentumor. De laatste weken voor zijn dood waren bijzonder pijnlijk en 
lastig. Voor hem om dit te doorstaan en voor zijn omgeving aan het aan te zien. Toch 
weigerde hij ‘terminale sedatie’ met morfine en valium. Zijn keuze om bewust te 
blijven tot het einde moest hij bij de zorgverleners goed verdedigen.   
 
Het leven en nabije levenseinde kan zich ook op zulk een wijze aandienen dat iemand 
kiest voor euthanasie. Als de geneeskunde  geen genezing of verbetering meer kan 
brengen. Als het lijden niet meer te harden is, uitzichtloos en ondraaglijk. 
Euthanasie: de goede dood wordt ze wel eens genoemd. Thema van soms hevige 
juridische en levensbeschouwelijke debatten. Voor de rooms-katholieke kerk is 
actieve levensbeëindiging onaanvaardbaar. Een ethische kwestie waar het bijbelse 
verbod ‘Gij zult niet doden’ wordt ingeroepen. Zou het minder bijbels zijn de vraag 
naar euthanasie te verbinden met een heel levensverhaal? Met een levensverhaal 
waarin kwesties spelen als hoe wij omgaan met afhankelijkheid, met lijden en met 
aftakeling. Maar ook hoe ons leven verbonden is met de generaties na ons, met onze 
vrienden en familie. Waar we ons de vraag stellen: hoe kan een stervensproces - 
ondanks alle lijden - een zinvol gebeuren zijn waarin iemand afscheid neemt van het 
leven en daarbij op een gegeven moment tot de conclusie kan komen dat het mooi 
geweest is? Of de vraag in het lied waarmee wij begonnen:  
 

 Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet: 
een mens te zijn die sterven moet? 

 
Zo dadelijk lezen we een stukje uit het 21ste hoofdstuk van het boek Openbaring van 
Johannes. Mag ik u uitnodigen om ‘geaard’ te luisteren, met de hier geopperde vragen 
en bedenkingen rond leven en dood.  
 
 



 
Openbaring van Johannes, 21, 1-4 
 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 
mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf 
de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit 
hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
 
  
 

Tweede overweging  
 
Niemand heeft ooit God gezien en niemand is uit de dood teruggekeerd. De 
gedachten daarover zijn dus vrij: niemand heeft een  bewijs voor of tegen. Dus kon de 
menselijke verbeelding zich altijd al uitbundig uitdrukken in allerlei voorstellingen, 
metaforen, beelden, verhalen, gezang en dans, gebouwen, liturgieën. Denk aan 
pyramiden en kleien soldaten, aan het overvaren van de Styxrivier, aan re-incarnatie, 
aan geesten van overledenen die tafels doen draaien, of, als grap, aan rijstpap met 
gouden lepels. De meeste voorstellingen van hemel en hel en vagevuur gaan aan het 
christendom ver vooraf. En al lijken ze soms bizar, nooit waren het echt ervaringen 
van de overkant, maar niets anders dan interpretaties van lévenservaringen van deze 
kant. Wat zij/wij over het leven denken, tillen zij/wij over de dood heen. Ook onze 
christelijke traditie doet dat.  
We moeten er blijvend van uitgaan dat de dood een grens is. Niet te overschrijden 
voor levenden. En al onze beelden en gedachten over wat voorbij de dood ligt, 
schieten tekort.  
Voorts blijkt dat niet iedereen die in God gelooft ook van een leven hierna overtuigd 
is. En omgekeerd. En godsgeloof noch hiernamaals zijn nodig om een menswaardig, 
vertrouwvol en humaan leven te leiden.  
 
Hoe ze zich ook uitdrukken en hoe verschillend ze ook zijn, Godsgeloof en 
hiernamaalsgeloof groeien aan dezelfde religieuze boom. Groeiden, want sinds de 
moderne tijden, trad de kritische, rationeel denkende mens op de voorgrond. 
Sindsdien sloop twijfel binnen. Ons mens- en wereldbeeld is grondig veranderd. Is 
geloven zelfbedrog? Of wijst onze intuïtie terecht naar een Werkelijkheid die ons 
overstijgt, groter is dan onszelf, "groter dan ons hart"?  
Aangezien er geen bewijzen zijn, dringt zich een keuze op. 
Blaise Pascal, de wiskundige en mysticus uit de 17e eeuw, raadde in zijn "Pensées" de 
rationalisten van zijn tijd aan de gok alleszins te wagen. Het is een eenvoudige 
kansberekening: als je als gelovige leeft en sterft en God en hiernamaals bestaan, dan 
win je alles; bestaan ze echter niet, dan verlies je niets. Je hebt dus, ook rationeel, 
alles te winnen en niets te verliezen.  
Wellicht heeft dit niet veel mensen overtuigd. Toch beklemtoont het dat we kunnen 
kiezen en wat we, misschien, verliezen als we verkeerd - of niet kiezen. Want wat 
vrezen wij, moderne mensen, het meest? Onszelf te bedriegen met iets dat 



onbewijsbaar is? Of, de kans kwijt te spelen dat we iets vitaals ontdekken dat ons 
leven kan vervullen? Wat is het ergste: misschien in iets vals te geloven of mogelijke 
waarheid te miskennen? Niet in God geloven is daarom geen superieure rationaliteit. 
Het gaat om de keuze tussen twee risico's op waarheidsverlies.  
Ik heb dit niet zelf gevonden. Het is een redenering van de wetenschapper en 
pragmatisme filosoof William James. Ze ligt in de lijn van B. Pascals weddenschap. 
En W. James zegt bovendien: ik wil me niet onderwerpen aan een denkregel die alle 
intuïtie uitsluit en me zo verhindert mogelijk waarheid te vinden. Sommige 
waarheden openbaren zich slechts doorheen ons emotioneel engagement. Veel 
waardevols leren we maar kennen omdat we er eerst van houden. Hoe kunnen we 
anders "weten" dat iemand ons bemint?  
 
Anders gezegd: God en hiernamaals zijn levenswaarheden, ze gaan over ons leven 
hier, aan deze zijde van de dood. Strikt rationeel valt er niet veel te bewijzen. Die 
levenswaarheden hebben hun wortels in het evenmin bewijsbare basisvertrouwen dat 
het leven een goede zaak is, de moeite waard. Wij hebben als persoon en als groep dit 
vertrouwen nodig als ons dagelijks brood. Als we ons in dit vertrouwen durven te 
engageren, ons er geheel aan toevertrouwen, er ons aan overgeven, ontdekken we dat 
dit vertrouwen ons draagt, dat we een duw in de rug krijgen alsof een Geest ons 
bezielt, alsof het Leven zelf in ons komt wonen, alsof we op een Rots staan. 
Verwondering en dankbaarheid om het overal doordringende Leven overspoelen ons 
dan en ondanks tegenslagen kunnen we dankbaar leven. Dan beginnen we te 
begrijpen wat het kan betekenen "met heel onze ziel, met heel ons lichaam en met al 
onze krachten" van het leven, van de mensen en van deze wereld te houden. Wie 
volop van het leven houdt, begint het  Mysterie ervan te bevroeden en wat het zou 
kunnen betekenen: "wij zijn in God" en "God is in ons". Een goddelijke Aanwezigheid 
vervult ons met tedere kracht en met sterke liefde, en we ervaren dat het leven, dít 
leven, eeuwigheidswaarde heeft. Nu al. Daarom gaat niets verloren.     
Ook hierin is Jezus van Nazareth ons grote voorbeeld, denk ik, geloof ik. Hij leefde, 
dacht, handelde en bad in de overtuiging dat de eindtijd, of noem het de hemel, of 
paradijs, of rijk Gods er nu reeds is. Nu en hier krijgt Gods gerechtigheid, 
barmhartigheid, vrede en liefde gestalte. We hoeven niet te wachten tot in de hemel 
om als heiligen te leven.  
U weet toch: Jezus is niet gekomen om de mensen in de hemel te krijgen, maar wel 
om de hemel in de mensen te krijgen.  
  
  

Vredeswens   
 
In elk van ons is onaantastbaar leven, "eeuwig leven", nu reeds. Wensen wij elkaar 
dat wij ons vertrouwen in het leven durven te vertrouwen en dat niets dit vertrouwen 
stoort, dat dit vertrouwen ons adem geeft, de Geest van de goddelijke adem in ons. 
Die vrede.   
 
  
 


