
Mijn vraag is: in hoeverre hebben het opstandingsverhaal en de 'bijna dood-ervaringen' elkaar iets te 
zeggen? 
In het pastoraat heb ik veel mensen ontmoet die door hun overleden familieleden werden 'teruggestuurd',  
of hebben een geliefde 'ontmoet' nadat deze was overleden. 
Moeten we overlijden zien als een overgangsfase? 
De Emmaüsgangers en anderen hebben Jezus nadat hij gestorven was 'ontmoet'.  
Maar ook tijdens een pastoraal gesprek vertelde een mevrouw mij dat zij te laat in het ziekenhuis kwam  
en daardoor geen afscheid had kunnen nemen van haar man. 
De volgende ochtend toen zij beneden stond bij de voordeur haar man het pad zag opkomen. 
Toen zij de deur opende was hij verdwenen. 
Hij heeft afscheid van u genomen, was mijn reactie. 
 
De schrijver Albert Verwey vertelt wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. 

 

In ons lage huis aan de haven verscheen een Vreemde, zette zich aan tafel, zegende ons brood, brak het 
en at met ons.  

Met de ouders wisselde hij weinig woorden, geen met ons, de jongeren, mij en mijn broer. 

Hij sliep in het voorhuis, en in de vroegte was hij verdwenen.  

Maar na zijn verblijf - weet je nog wel? - konden we aan niets meer denken of we dachten aan hem.  

Wij zagen bij 't werk zijn blik op ons rusten, en als het zwaar was scheen het als stond hij neven ons, zodat 

het licht werd.                                                                    

Onze ouders hielden voortaan - zo scheen het - een vriendelijk geheim, of eerder een verstandhouding met 
elkander:  

zij glimlachten veel in zichzelf, zagen elkander aan en 
glimlachten.                                                                            

Toen zij stierven, eerst hij, dan zij, was 't of de Vreemde naast hun bed stond.  

Of er ook anderen zijn die hem zagen?  

Wij vroegen het nooit, maar als wij omgaan onder de mensen kan 't soms gebeuren dat, onder ons 
spreken, hun stem en de onze stil wordt. 

We noemen hem niet, we handelen van niets ongewoons, maar het is als spraken we van 
hem.                                      

Ja, soms is als luisterde hij mee, woog onze redenen, bewoog ons tot woorden. 

Wat is het toch, broeder, dat onder ons zo aldoor omgaat? 

Wij kennen het zeker aan twee schone deugden: vreugde en liefde. 

  

Een bijzonder verhaal, maar ook weer niet, omdat iemand mij vertelde dat hij samen met een vriend 

wandelde en er plotseling een derde met hen mee kwam lopen. 

Zij liepen gezamenlijk op en dronken in een restaurant een kop koffie. 



De man verdween en toen mijn vriend wilde afrekenen voor drie personen, zei het meisje dat wij maar met 

z'n tweeën waren. 

Een onbegrijpelijk verhaal. 

 

Toch moet je deze verhalen serieus nemen, ondanks het feit dat je ze zelf niet kunt plaatsen. 

Maar is het paasgebeuren niet precies zo? 

 

Ik hoop verschillende voorbeelden voor zich te laten spreken, ook die van bijna-dood-ervaringen, die ook 
wel uittredingen worden genoemd. 

Of er overeenkomst is tussen het paasgebeuren en deze ervaringen bespreek ik in de dienst. 

 


