
20 Een rouwbrief zonder rand 
 
Efeziërs 5:14-21 
14… en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: 

‘Ontwaak uit uw slaap, 
sta op uit de dood, 
en Christus zal over u stralen.’ 

15Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar 
als verstandige mensen. 16Gebruik uw dagen goed, want we leven in een 
slechte tijd. 17Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de 
Heer wil. 18Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de 
Geest u vervullen 19en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de 
Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20en dank God, 
die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. 
21Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 
 
Efeziërs 6:1-4 
1Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo 
hoort het. 2‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod 
waaraan een belofte verbonden is: 3‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang 
leven op aarde.’ 4Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en 
vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. 
 
 
Soms schrik je als je de post uit de brievenbus haalt. Je houdt een witte 
enveloppe met een zwarte rand in je handen: een rouwbrief. Soms totaal 
onverwacht. En een paar minuten later besef je: het contact met degene die 
je na stond is voor altijd verbroken. Het sterven maakt een eind aan de 
relatie.  
Soms wordt een relatie even grondig verbroken zonder dat de dood 
tussenbeide komt. Dat is nog moeilijker te aanvaarden. In een interview 
zegt een oudere man daarover het volgende: “Ja, ik wil graag dat u daar 
eens over schrijft. Niet eens om een oplossing te bereiken of om schuld uit 
te delen. Maar wel om aandacht te geven aan het probleem van 
vereenzaming, doordat kinderen hun ouders niet meer willen zien. Ik heb 
daar heel veel verdriet van en voel me verschrikkelijk eenzaam. Natuurlijk, 
er gaan ontwikkelingen aan vooraf, voor een relatie verstoord is. Maar mijn 
dochter zegt: ‘Het leven dat achter ons ligt, is een gesloten boek.’ En in dat 
boek ben ik inbegrepen. Ze is niet op de begrafenis van mijn vrouw en haar 
moeder geweest. Mijn kleinkinderen heb ik nog nooit gezien. Dat doet veel 
pijn.” Een schrijnende situatie. 



Soms weten grootouders niet eens dat er kleinkinderen geboren zijn, 
anderen lijden onder het gemis van kleinkinderen die ze nog wel hebben 
ontmoet, voordat die brief zonder rouwrand kwam. En je leeft vaak in je 
verdriet alleen. Je rouwt alleen en niemand troost je, want je wilt er liever 
niet over praten. Zulke situaties komen dan ook vaker voor dan we 
vermoeden. 
Voor velen is het bitter. Sommigen zijn een tijdlang verdoofd door de 
verstrekkende stappen die hun kinderen nemen. Ja, vaak heeft men het 
gevoel van twee kanten bestookt te worden. Een deel van u zal zelf ook 
ouders hebben, waarmee het soms moeilijk reilen en zeilen is. Die menen 
vanuit de rol van ouders dingen te mogen verwachten en te kunnen zeggen, 
terwijl de eigen kinderen ook vrijmoedig met hun kritiek komen. 
Laten we wel zijn, zoals in het interview al gezegd werd: er gaat een hele 
ontwikkeling aan vooraf. Kinderen verbreken niet zomaar de band met hun 
ouders. Beide partijen zitten met een geweldig probleem en veel verdriet. 
Want de band met je vader en moeder blijft, hoezeer men dat misschien 
ontkennen wil. 
 
Hoe kom je daar als christenen nu uit? De oudere generatie is geneigd te 
verwijzen naar het vijfde gebod, de jongeren vragen aandacht voor Paulus’ 
vermaning: ‘Vaders maak uw kinderen niet verbitterd.’ Dus komen ze niet 
verder. 
Een oplossing vinden we alleen als we deze teksten in Efeziërs blijven lezen 
vanuit het verband dat Paulus legt met de opstanding van Christus en het 
nieuwe leven. Daarbij eindigt hij in hoofdstuk 5 met de woorden: ‘Aanvaard 
elkaars gezag uit eerbied voor Christus.’ Voor elkaar de minste willen zijn: 
in dat verband staan de regels voor huwelijks- en gezinsleven. 
Het is van het grootste belang vanuit die houding te gaan werken en bidden. 
Bidden voor de kinderen, die toch worstelen met verdriet. Ook werken. 
Zoek een onpartijdige deskundige, die aan ouders en kinderen duidelijk kan 
maken waarop het vastzit. Een wees bereid om fouten toe te geven. Dat valt 
veel ouders niet zeker mee. Ze hebben gauw het gevoel gefaald te hebben, 
ze hebben toch het goede voor hun kind gezocht? Natuurlijk, maar wie 
werkt, maakt fouten. Erken ze en vraag om vergeving. Elkaar onderdanig 
zijn, dat betekent ook dat we de eerste stap willen doen. Daarvoor zitten wij 
toch niet te hoog op onze troon? Wij weten toch van Christus die zijn 
heerlijkheid voor ons wilde afleggen, van zijn troon afstapte om mensen de 
voeten te wassen? 
Zo moet vergeven en vergeten kunnen worden en dan kan de liefde 
triomferen. 
 
 



Vergeven en vergeten 
 
Geef ons een hart o trouwe God, 
Dat leert om te vergeven. 
Niet één of tweemaal, hoogstens drie, 
Maar zeventig maal zeven. 
 
Geef ons een hart dat heeft geleerd 
Nu ook eens te vergeten, 
Waarmee mens ons eens heeft gegriefd 
Of bitter heeft verweten. 
 
Geef ons een blik in eigen hart 
Waar zoveel kwaad kan wonen, 
En waar ons eigen ik altijd 
Wil zitten op de tronen. 
 
Geef ons een blik op Bethlehem 
Waar Jezus is geboren, 
Op Golgotha, waar Hij voor ons 
Zijn lichaam liet doorboren. 
 
Daar leren we vergeven, dat  
Waarmee men ons zo griefde, 
Daar triomfeert niet meer de haat, 
Daar overwint de liefde. 
 
(M. Koffeman-Zijl in Voor u en voor mij) 
 
 


