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WIJ DRAGEN HEN MET ONS MEE 

Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier 

zullen meenemen. (Genesis 50,26) 

 

En zo zal het gaan: jaren na het uitspreken van zijn laatste wens zullen de 

nakomelingen van Jozef zijn lichaam met zich meedragen naar het land van 

belofte. Maar ik zie er vandaag vooral een beeld in van wat mensen nog steeds 

doen. Want ook wij dragen onze overledenen met ons. Niet letterlijk, maar wel 

figuurlijk. De herinneringen aan hen dragen wij met ons mee op onze tocht door 

het leven.  

Sommige namen draag je sinds kort met je. Andere al wat langer. De dode die ik 

het langst met me draag is mijn oom Maarten. Overleden toen ik tien was. Mijn 

eerste dode. De dag dat hij begraven werd, zat ik op school. Zo ging dat in die 

tijd: als kind werd je er buiten gehouden. Maar er gaat meer in een kind om dan 

je denkt. In de schoolbank hoorde ik de kerkklokken luiden. Ik zat maar naar 

buiten te staren en ik dacht aan mijn papa en mama en hoe verdrietig ze waren. 

Het verstikte me. ‘Piet! Je zit weer te dromen!’ zei de meester boos en ik kreeg 

strafwerk. Hij had geen idee. Ik wil maar zeggen: ook kinderen dragen de doden. 

Laat ze het dan vooral niet alleen doen. Betrek ze erbij.  

Wij dragen de beelden van onze dierbare overledenen met ons. Maar langzaam 

maar zeker zal de gedachtenis ook uitvagen. Ik herinner mij mijn opa’s en oma’s 

nog. Hun hartelijkheid, hun eigenaardigheden. Maar mijn kinderen hebben hen 

niet gekend. Als ik er niet meer ben, zijn de herinneringen aan die opa’s en oma’s 

dus ook verdwenen. Maar onze kinderen dragen de herinneringen aan óns weer 

verder door de tijd. Totdat ook hun herinneringen langzaam maar zeker 

uitdoven. 

De dichter Anton Korteweg schreef een gedicht over weggaan. Hij gebruikte het 

beeld van een auto die lang in de regen heeft gestaan en wegrijdt. Op de plek 

waar hij stond is een droge plek zichtbaar. Maar langzaam wordt ook die plek 

nat. Totdat de contouren van de auto helemaal weg zijn. Zo vervaagt door de tijd 



de herinnering aan wie ooit was. Wie weet nog wie de opa van mijn opa was? 

Niemand. 

Niemand? In het Bijbelverhaal zie ik een tegenwicht voor die vergetelheid. De 

nakomelingen van Jozef droegen hem naar het beloofde land. Zo dragen wij de 

herinnering aan onze dierbare overledenen met ons naar het land van de 

belofte, de wereld aan gene zijde. Wij dragen hen tot God. Ze zijn al bij God én 

wij dragen hen naar God – het is allebei waar. En bij God is de onuitwisbare 

gedachtenis der namen. Hij is de bron van leven. Bij Hem keert het leven terug. 

Zo dragen mensen elkaar naar een land waar onze namen leven voor het 

aangezicht van de Eeuwige.  

Vandaag noemen we de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen. 

Nog één keer klinken ze hardop in dit huis van gebed en zegen. We doen dat in 

het tastende geloof dat er een bestemming is waar zij en wij thuis zijn. En na 

vandaag dragen we de herinneringen aan hen verder met ons mee, we houden 

hen hoog in de jaren die ons resten. Met pijn die slijt, maar met gemis dat niet 

meer overgaat. Maar we dragen hen op handen. Op weg naar een land van licht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


