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Rouwdienst Sam en Jos van Rooijen 

 

Schriftlezing, Psalm 139:1-10 (NBV) 

 

Toespraak 

 

Persoonlijke noot over het leven van Sam en Jos 

 

Mooi, om DAN het begin van Psalm 139 te horen. 

 

“Here, u kent mij, u doorgrondt mij.” 

 

Mogen we DAT vandaag niet tegen elkaar zeggen? 

 

Sam en Jos. 

 

God ‘kende’ ze. 

 

In hun zoeken, hun vragen 

 

In hun geloof, hun ongeloof. 

 

-> God WIST wat er LEEFDE in hun hart. Hij BLEEF vol liefde op ze 

betrokken. HIJ LIET ZE NIET LOS. 

 

▪ God die je kent. 

 

Dat geldt voor wat er leeft IN JE HART. 

 

-> Dat geldt VOOR HEEL JE LEVEN! 

 

 

Psalm 139 zegt het opnieuw heel mooi. 

 

“Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op; met al mijn wegen bent u 

vertrouwd.” 

 

En even verderop: “Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik 

wonen voorbij de verste zee – ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw 

rechterhand mij vasthouden.” 

 

Het prieeltje, in de tuin, aan de Stationsweg.  
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Ik heb er wel eens gezeten met ze. 

 

Aan de wand: allemaal tegeltjes. Mozaïekjes. Van plaatsen waar ze waren 

geweest. OF JULLIE. Jullie namen dan een AANDENKEN voor ze mee. 

 

 -> Psalm 139 zegt: hoe ver je ook gaat. Letterlijk. Op vakantie. Op reis. 

Figuurlijk. Op je LEVENS-reis. Je WEG door HET LEVEN. God gaat altijd 

met je mee. JE BENT NOOIT BUITEN ZIJN BEREIK 

 

[…] […] 

 

▪ God die je kent. 

 

▪ Je bent NOOIT buiten zijn bereik. 

 

Zou dat niet OOK gelden ALS JE MOET STERVEN? 

 

Bijzonder HOE ze zijn gestorven. 

 

Toen VADER stierf, HAD HIJ MOEDERS HAND VAST. Ontroerend… 

 

Vandaag WORDEN ZE SAMEN BEGRAVEN. 

 

Voor jullie: zwaar. 

 

Maar heeft het bij alle pijn en verdriet niet ook iets moois? 

 

De woorden op de kaart van Jos. 

 

“Nu is het einde daar, dat doet pijn. 

Maar troost is te weten WEER SAMEN TE ZIJN.” 

 

Ja… 

 

Psalm 139 zegt: zoals vader en moeder ELKAARS hand vasthielden. 

ZELFS OP HET EINDE. 

 

 -> Zo houdt GOD onze hand vast. Inderdaad: ZELFS OP HET 

EINDE. “Ook DAAR, ook DAN, zou uw hand mij leiden, zou uw rechthand 

mij vasthouden.” 

 

Troost. 
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Wat IS troost, op deze dag, in dit verdriet? 

 

Je zoekt het IN MOOIE HERINNERINGEN. Wat je met vader en moeder, met 

opa en oma, hebt meegemaakt. Zo kostbaar… 

  

 -> Je mag het OOK zoeken IN DE LIEFDE VAN GOD, DIE STERKER 

IS DAN DE DOOD. DAT symboliseert DIE HAND, van Psalm 139. ZELFS IN 

DE DOOD. DE LIEFDEVOLLE HAND VAN GOD LAAT JE NIET LOS… 

 

Hoe IS het dan? Hoe is het DAAR? Aan de ANDERE KANT, van de dood? 

 

De ‘hemel’ wordt wel vergeleken MET EEN PARADIJS. Met de mooiste 

bloemen, de mooiste planten. DE MOOISTE BLAUWE REGENS. 

 

Zou het zoiets niet kunnen zijn? 

 

Dat ze weer samen kunnen wandelen, door de paradijstuin? Samen kunnen 

genieten, van VOGELS in de tuin, van DIEREN in de tuin – waar vader HIER 

al zo van hield? 

 

Sam en Jos. 

 

Samuel en Johanna. 

 

Die namen betekenen: “God hoort” en “De Here is genadig.” Prachtig! 

 

WIJ moeten ze uit handen geven. 

 

We doen dat IN VERTROUWEN OP GOD,  

 

DAT HIJ ZE OOK VOORBIJ DE DOOD VAST HOUDT. 

 

HUN HANDEN WEER IN ELKAAR LEGT. 

 

JOS zegt: “Zie je nou wel? Ik ZEI toch DAT ER EEN HEMEL WAS?” 

 

SAMUËL kijkt haar ondeugend aan. “Ik wil toch nog een paar dingen met de 

grote Baas bespreken…” 

 

Ze zullen samen hun ogen uitkijken…  

 

AMEN 


