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BllAICICENSTEIN "'' 



Voor ons allen, die iemand zien sterven, 
lijkt het alsof de dode er daarna niet meer 
is. Vóór dat ogenblik was hij nog iemand, 
die voor ons bestond, die een bepaalde 
naam droeg; die ergens e-en bepaalde plaats 
innam, als Vader of Moeder b .v. in een ge
zin, die in een bepaald huis woo•nde, die 
een bepaald lidmaat was van een parochie 
of Kerk, die een bepaalde burger of bur
geres was van een bepaalde Gemeente, 
waardig lid van de grote mensengemeen
schap. En mi, gestorven, is hij of zij dit 
all es niet meer. Ja 't lijkt zelfs zo ver te 
gaan, dat de dood hem ook nog zijn "ergens 
zijn, ergens bestaan" ontnomen heeft. Al
thans zo denken veel mensen er over als 
ze zeggen: ,,voor die mens is nu alles uit", 
,,de dood heeft gemaakt, dat hij er een
voudig niet meer is". Zijn of haar lichaam, 
ja dat is er nog, maar overigens bestaat die 
mens "überhaupt" niet meer. 

Ln de Liturgie van de Doden-mis, in 't 
z .g. officiële dankgebed in gebruik bij de 
R.K. Eredienst staat: ,, de dood is niet het 
einde .... , het leven wordt door de dood 
niet weggenomen, alleen maar veranderd ... . 
dit is mogelijk geworden door Jezus 
Christus, die zelf ook gestorven is, maa r 
door zijn Verrijzenis, zijn opstanding uit de 
dood, de dood zelf heeft overwonnen ..... . 
En al degenen, die zich in geloof, hoop en 
liefde bij Hem aansluiten, tijdens hun leven. 
zullen in en dóór Hem vérder leven, vol
maakter leven, beter leven; het ónderp? nd 
hiervoor is de Verrezen Heer zelf in de 
tekenen van Brood en Wijn. Wie in Hem 
gelooft en dit Brood eet en van die Kelk 
drinkt, zal, al is hij ook gestorven .. . . leven 
in eeuwigheid! Joh. 6 : 58. Dit was ook het 
Geloof en de Verwachting van deze over
ledene! 

Daarom dierbare man en kinderen, 
,,Maakt U over mij geen zorgen, 
GOD is LIEFDE!" 


