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Houvast bij het loslaten

ds Regien Smit

Jozua 1,1-9 en Johannes 11,21-27
Inleiding.
Het zal je maar overkomen. Je grote voorbeeld, de persoon met wie je al jaren heel close bent, en bij
wie je in de schaduw staat, is er plotseling niet meer. Dat overkwam Jozua. Een jongeman, die in de
laatste jaren van het zwerven in de woestijn door Mozes in dienst is genomen en een heel
vertrouwelijke relatie met hem kreeg. En net nu er een nieuwe fase aanbreekt, waarin het volk van
God zijn eigen leefruimte moet gaan veroveren, is Mozes er niet meer. Jozua is de gedoodverfde
opvolger. Daar is geen twijfel aan. Maar dat zal het verdriet en de vertwijfeling niet minder hebben
gemaakt. Hij is zijn vaderfiguur kwijt. Degene die altijd wist wat er moest gebeuren. Die hem met
raad en daad heeft bijgestaan, zodat hij zich kon ontwikkelen. Ineens zijn alle ogen op hem gericht.
Wat nu? Hoe kan Jozua die vreselijk moeilijke taak aan? Een gevoel dat iedereen zal herkennen, die
een geliefde verliest, en daarmee in een nieuwe fase in zijn leven moet intrekken, als het ware
opnieuw de eigen leefruimte moet zien te vinden.
Je mag zelf opnieuw tevoorschijn komen.
Jozua weet, dat hij nooit kan tippen aan Mozes. En dat kan een behoorlijk ontmoedigend gevoel
geven. Wie weet wat hij allemaal tegen zichzelf heeft gezegd, om de moed erin te houden. En daar
klinkt dan de stem van God, degene die tot dan steeds met Mozes heeft gesproken. Nu wendt hij zich
tot Jozua zelf. God laat zien, dat hij de lijn van het leven van Jozua en het volk van Israel voortzet. Hij
geeft Jozua zelf de opdracht om door te gaan op de ingeslagen weg. En zo krijgt Jozua nieuwe grond
onder de voeten. Hij hoeft niet te tippen aan Mozes. Hij mag in de komende periode zelf tevoorschijn
komen als de leider van het volk. Als je iemand verliest, die voor een groot deel jouw leven heeft
bepaald, bijvoorbeeld een echtgenoot, of een ouder, dan is het net alsof je je eigen identiteit
opnieuw moet vinden. Niet dat je die niet had. Maar je identiteit, de manier waarop je jezelf kende
en vertrouwd mee was, was nu eenmaal sterk verweven met die ander. Daarom voelt het afscheid,
de scheiding van die ander voor een stukje alsof je zelf sterft. Het leven zonder die ander stelt je
voor nieuwe vragen. Soms ook voor nieuwe taken. Je moet ineens allerlei dingen zelf doen, die je
ouder of je partner altijd deed. De officiële instanties richten ineens al hun papieren aan jou. Je moet
zelf beslissingen nemen en keuzes maken. Dat betekent dat je ook ineens moet gaan nadenken over
wat je ergens van vindt, en waar je wel of geen prijs op stelt. Jozua moest op zijn beurt het volk
leiden. De draad weer oppakken na het overlijden van een geliefde betekent op nieuwe wijze leiding
aan jezelf geven. De verovering van het beloofde land in de tijd van Jozua is een geschiedenis, die
ook wel vragen en afkeer oproept. Maar de leefruimte in het dagelijks leven is ook niet zonder
concurrentie, verdringing en strijd. Zeker als je nog jong bent en door het overlijden van een
volwassene of ouder diens steun mist, kan de vraag opkomen: en waar vind ik dan die leefruimte?
Welke plek kan en mag ik dan veroveren in deze wereld?En dan mag je de beloftevolle woorden van
God horen, dat zijn weg met jou, die achtergebleven voort moet, wel doorgaat. Hij gaat met jou
verder en geeft jou het mandaat om zelf tevoorschijn te komen, achter de herinnering aan je geliefde
vandaan.

Je mag de ander in ere houden.
Jozua heeft van Mozes heel veel geleerd. Mozes had immers in zijn leven de unieke taak om heel het
volk te leren hoe het moest samenleven op een manier, die de vrede en continuïteit , en vooral ook
de verbinding met God moest bewaren. En Jozua had daar als jongeling met zijn neus bovenop
gestaan. Niet alleen wat Mozes onderwees had hij meegekregen. Maar ook hoe Mozes omging met
de problemen die zich aandienden. En hoe Mozes al die tijd heel dicht bij God bleef. Het feit, dat hij
nu het stokje moest overnemen, betekende niet dat Jozua helemaal opnieuw moest beginnen. Hij
kon voort door alles wat hij van Mozes ontvangen had. En dat wordt bevestigd door de woorden van
God, die hij op dit kruispunt in zijn leven ontvangt. ‘Houd je aan alles wat Mozes je heeft
onderwezen’, zegt Hij. ‘Houd je daaraan, want hij heeft je dat in Mijn Naam geleerd. Houd zijn
leefregels in ere, dan zal het je goed gaan.’ Nu is er in de geschiedenis maar één Mozes geweest. En
het zal niet zo vaak voorkomen, dat een geliefde in álles het onbetwiste voorbeeld voor ons was.
Toch kan het veel kracht geven als je de gestorven geliefde kunt eren door aan bepaalde gewoonten
vast te houden, omdat hij of zij dat bij leven zo graag had. Op een nieuwe manier tevoorschijn
komen in het leven hoeft helemaal niet te betekenen, dat alles anders moet, en je de manier van
leven helemaal gaat ontdoen van elementen die bij de gestorven geliefde horen. Een vriendin van
mij vertelde me, dat ze bij het rommelen in huis regelmatig bij wijze van spreken nog steeds de stem
van haar -al jaren geleden overleden- moeder hoort. De woorden die haar moeder bij leven steeds
zei, ‘ruim toch eens wat meer op’, klinken in de nagedachtenis door. En mijn vriendin zegt dan dat
het haar een glimlach ontlokt, en dat ze inderdaad gaat opruimen. En dat ze daarna naar de foto van
haar moeder knikt met een ‘bedankt mam’. Zo simpel kan het zijn. Het onthouden en in liefdevolle
herinnering voortzetten van de goede dingen van de overledene, maakt je minder eenzaam, en geeft
ook het besef in een verbinding met vorige generaties te staan.
Wees vastberaden en standvastig.
Tot drie keer toe krijgt Jozua de woorden te horen, dat hij vastberaden en standvastig moet zijn. Dat
laat zien, dat de weg die voor hem ligt geen gemakkelijke is. Zonder innerlijke bevestiging en
overtuiging lukt het niet. Er zal tegenslag zijn. Er zullen momenten zijn, dat Jozua zich afvraagt waar
hij aan begonnen is, of waarom hij toch degene moet zijn, die dit op zijn bordje krijgt. Deze
aansporing is geen overbodige luxe bij het rouwen om een overledene. Echt rouwen vraagt moed.
Het betekent dat je het verdriet en de vragen niet uit de weg gaat. Dat je het gevoel van iemand
ontzettend missen elke dag weer opnieuw doorstaat. Er is vooral veel moed nodig om voort te gaan
met de herinneringen, als deze niet onverdeeld positief zijn. Soms ontvalt iemand je, die je tijdens
het leven ook veel pijn heeft gedaan. Dan heb je ook verdriet, maar gemengd met wrok of de
droefenis om wat er nooit heeft mogen zijn. Ik heb dat bij een weduwe in mijn naaste familie gezien,
die verder moest na het overlijden van haar man. Zij moet nog steeds dealen met het gemis dat er bij
leven tijdens hun huwelijk was. En dat is heel zwaar. Dan heb je veel moed en vastberadenheid nodig
om elke dag door te komen.
Ik zal bij je zijn.
Jozua krijgt naast deze aansporing ook tot drie keer toe de belofte dat hij er niet alleen voor staat. ‘Ik
zal bij je zijn’ zijn de goddelijke woorden, die maken dat hij weet onder de schaduw van de
Allerhoogste te schuilen, óók als het heel moeilijk wordt. Deze belofte van Goddelijke nabijheid valt
ook u, jou en mij toe, wanneer onze geliefden ons ontvallen door de dood of door het leven. Dat

heeft Jezus bevestigd in zijn uitspraak ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven,
ook wanneer hij sterft.’ Dat Jezus deze woorden sprak, toen Hij Lazarus uit de dood opwekte, wil niet
zeggen, dat Hij beloofde dat de dood er niet meer zou zijn. Wij allemaal worden vroeg of laat
geconfronteerd met de dood van anderen. Wij allemaal zullen ook ooit voor dat moment staan. Wat
Jezus ons met die woorden wél belooft, is dat de scheiding van de dood geen definitieve en volledige
is. Onze geliefden zijn niet onherroepelijk weg. Ze leven niet alleen in onze nagedachtenis voort. De
opgestane Heer is bij hen én bij ons. Hij is de verbinding, die ons draagt door de grenzen van onze
moed, ons kunnen en ons leven heen. Amen.

