
Tranen drogen 

Pastorale brief voor mensen die eenzaam 
worstelen met hun verdriet   

 
Er is verdriet om gemis. Een lieve man of vrouw. Je grootouder. Een kind, 
ouder, collega, een buur. Verdriet komt plotseling, maar soms zie je het 
aankomen. Tranen zijn bitter, u veegt ze wel weg, maar ze komen weer. 
Verdriet verdringen helpt niet. Bedwingen lukt niet. Wie voelt wat u voelt?  
 
Elke traan is een eigen verhaal. Het herinnert aan mooie verhalen en 
pijnlijke. Tranen hebben een reden. Tranen zijn uniek: zij vertellen uw eigen 
verhaal en geheim. 
 
Wie begrijpt u? Een ander kan uw verdriet niet echt invoelen. U huilt als 
geen ander. U bent uniek met uw eigen tranen, uw eigen verdriet. Wie 
droogt uw tranen?  
 
God hoort. Ik zal er zijn. Hij luistert naar uw verhaal, in tranen gehuld. Hij 
telt ze één voor één en bewaart ze in een fles. Psalm 56 spreekt over een 
kruik. De Vader houdt er een register op na. Hij telt en turft. Geen 
leedvermaak. Hij zorgt er zelfs voor dat door een biggelende traan uw 
wang weer glimlacht. Abraham en Sara lachten, God deed hen lachen. 
In de Openbaring aan Johannes lees ik: Hij zal alle tranen uit hun ogen 
wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij (21:4). 
 
Jezus huilde om Lazarus. Hij barstte in tranen uit bij het zien van de stad 
Jeruzalem. Op Pasen zegt Hij tegen Maria: ‘Waarom huil je?’’ Zie op Hem. 
Hij kent uw verhaal, hij kent de bitterheid van uw tranen. Hij maakt het 
bitter zoet. Hij laat u door de tranen heen glimlachen. 
 

Laat uw tranen de vrije loop. Vertel Hem uw 
hele verhaal. Hij ziet u en Hij luistert. Hij 
alleen droogt uw tranen, ook als er weer 
nieuwe komen. Deel uw pijn met Hem. Dat 
lucht op en geeft u rust. Hij begrijpt en neemt 
het over.  
 
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost 
worden. 
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