
Wonen in een doolhof 
 
Romeinen 8:31-39 
31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan 
tegen ons zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles 
schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen 
vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, 
die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat zal 
ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, 
honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om u 
worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de 
slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft 
liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch 
machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat 
er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van 
God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
 
Voor de tweede keer kwam ik haar tegen in het verpleeghuis. Ze maakte 
constant haar ronde langs de verschillende kamers. Ik hoorde een 
bezoekster vragen: ‘Kun je het niet vinden?’ Nee, ze zocht eindeloos naar de 
deur van haar huis. ‘En,’ zo vertelde de bezoekster mij, ‘dat doet ze al 
dagen.’ Het schrikbeeld voor velen: dementie. Leven in een doolhof waar je 
de weg niet meer vinden kunt. 
Ook op andere manieren wordt dat duidelijk. Mensen die voorheen keurig 
gekleed gingen, lopen nu half aangekleed door de gangen. Ze herkennen 
hun kinderen niet meer en zijn altijd maar bezig met vroeger. 
Erger is nog dat ook iemands karakter kan veranderen: zachte mensen 
kunnen uiterst agressief worden. Mannen die hun vrouwen altijd op handen 
gedragen hebben, slaan tegen hen een taal uit waarbij een toehoorder zich 
geneert. 
En het allerergste is dat mensen die nooit een verkeerd woord zeiden grove 
taal uitslaan, verschrikkelijke woorden gebruiken. Soms hoor je gelovigen 
de ergste vloeken bezigen. 
En dan slaat je de schrik om het hart. Als ik zó oud moet worden! Wanneer 
het geheugen minder wordt rijst voor onze ogen het spook van dementie 
op. Dementie is een verschrikkelijke ziekte. 
Gelukkig worden de meeste mensen hoogbejaard zonder dement te 
worden. Maar het blijft iets dat ons hart onrustig maakt. 
Familieleden zitten soms met bange vragen: hoe kan dit? Hoe kan iemand 
zo vloeken en lasteren, terwijl we hem leerden kennen als een gelovige, is 



dat misschien schijn geweest? Komt er nu misschien uit wat er altijd al in 
gezeten heeft? Hoe staat het met het geestelijk leven van iemand die je 
helemaal niet meer bereiken kunt? 
 
Hoe troostend is dan onze tekst: ‘Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Jezus 
Christus, onze Heer.’  
Niets! Helemaal niets. Ook dementie niet. Ook ouderdom niet. Ook als ik 
mijn geest niet meer onder controle heb, zal ik niet van de liefde van God 
gescheiden worden. Want Christus is voor ons gestorven. In die Christus 
zijn we tot Gods kinderen aangenomen. De Here zelf houdt zijn eigen 
kinderen vast. Hij zal zorgen dat het geloof in het hart niet wordt gedoofd. 
Wij kunnen ze vaak niet meer bereiken, maar Hij wel. En Hij zorgt dat het 
geloof blijft leven. Praat maar eens over het centrale in het geloof, dan 
stemmen ze meteen in. 
Een oude zuster kende me niet meer. Maar toen ze door had dat ik de 
dominee was, kwam ze met haar moeite: Ik ga niet meer nar de kerk, ik kan 
niet meer. Daar zat ze mee. Wat was er een blijde opluchting toen ik 
antwoordde dat de Here dat ook wel wist. Dat Hij dat begreep. Ze was 
kinderlijk blij. 
En wat betreft al die uitlatingen waarmee wij zo in onze maag kunnen 
zitten: dat heeft niets met ongeloof te maken. Zo’n mens is bezig te 
ontbinden. Die heeft geen macht meer over wil en gedachten. Ook al komen 
de vloeken er nog zo hartgrondig uit. Ook al zijn de woorden tot hun man of 
vrouw nog zo gemeen. Ik weet: het doet pijn. Maar het is je vrouw of man 
niet die dat zegt. Het is een in de war geraakte geest. Laten we vooral niet 
denken: ‘Nu komt eruit wat erin zat.’ Dat is niet waar. Wat erin zat blijkt als 
je spreekt van de Here, die onze Herder is. Als je het hebt over: veilig in 
Jezus’ armen. Dan is daar dwars door de nevels heen de herkenning.  
Zo zullen ook wij, als dat verdrietige ooit zou komen, de Here niet 
kwijtraken. Als het leven voor ons een doolhof wordt, houdt Christus ons op 
de goede weg. 
 
 
Oud worden 
 
Ze speelt met haar herinneringen 
zoals een moeder met haar kind. 
Haar aandacht eindigt met de dingen 
waar ’t voor haar kleinkind pas begint. 
Ze ziet de kinderen zo ze waren 
en niet zoals ze heden zijn. 



Ze kent ze nauwelijks als de hare 
want kinderen zijn immers klein? 
De bruidsjapon die ze eens maakte 
en die ze droeg als jonge bruid, 
de kanten sprei, die moeder haakte, 
spreiden zich tastbaar voor haar uit. 
Soms neuriet e een kinderliedje 
dat niemand kent, dan zij alleen. 
En langs dat simpel melodietje 
schuiven zich nieuwe beelden heen. 
Haar geest wijkt terug naar ’t eerst beginnen 
terwijl God Zelf haar keursteen schrijft 
daar, waar haar jeugd zich zal herwinnen 
en al het oude achterblijft. 
 
(Enny IJskes-Kooger in Een fluit van riet) 
 
 
 


