
Verlatenheid 

Pastorale brief voor mensen die worstelen  
met een trauma 
 
 
 

Onvergetelijk. Een moment in het geheugen gegrift. U weet de plek nog 
precies. U hoort de stem nog. U kunt het gezicht voor u halen. U weet nog 
wat er door u heen ging. Een kerf in de ziel. Een traumatische ervaring. Met 
ouders, met mensen van de kerk, een ongeluk, plotseling verdriet. 
 
Het gebeuren blijft je gedachten beheersen. Soms even niet, maar op 
bepaalde momenten met nadruk wel. Wegdenken lukt niet en het blijft je 
achtervolgen. 
 
Psalm 27 ligt voor mij. David zingt in dit lied over kwaadwilligen die hem 
bedreigen. Het zijn er veel. Hij beleeft dagen van onheil. Intussen worstelt 
hij ook met God, want God lijkt Zich te verbergen en wijst hem af. Stel dat 
God hem ook nog verlaat. 
 
Dan zingt de dichter: ‘Al verlaten mij vader en moeder, de Heere neemt mij 
liefdevol aan.’ Het gaat hier om mensen die je verliest aan het leven. Ze 
zijn er niet voor hem. Ze laten hem alleen met zijn pijn, zorg, moeite, kruis. 
Liefde die de pas inhoudt, is er niet bij. Hij staat alleen. 
 
Maar: ‘de Heere zal mij aannemen!’ God de Heere sluit niet buiten. Mensen 
verliezen aan het leven. Een wond die moeilijk geneest. Tranen die niet te 
drogen zijn. Vragen die onbeantwoord blijven. Verwijten die je aan de 
grond nagelen. Het wordt niet meer als daarvoor. Je draagt je ingekerfde 
geheim mee het leven in, het leven door, de dood tegemoet, het graf in. 
 
Ie er dan niemand die luistert, die begrijpt, die meedraagt, die doet 
vergeten, die heelt? Ja toch. ‘De Heere neemt mij liefdevol aan.’ ‘De Heere 
zal mij aannemen!’ Wel verlaten, maar Hij denkt aan mij. 
 

 
O, als ik niet met opgeheven hoofde 
Zijn heil van dag tot dag verwachten 
mocht! 
O, als ik van Zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
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