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TRANEN VAN VREUGDE EN VERDRIET 
 
“Sorry hoor”, zegt een patiënt als er tijdens een gesprek 
tranen gaan komen. Blijkbaar vindt men huilen nog altijd 
ongemakkelijk. In onze cultuur wordt huilen ervaren als teken 
van zwakte op momenten dat men ‘sterk’ wil zijn. Zelf kijk ik er 
anders tegen aan. Vandaar dat ik er in deze Ontmoeting eens 
bij stil wil staan. 
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Meestal communiceren we met woorden. Woorden kunnen 
veel duidelijk maken over hoe we over iets denken. Met taal 
kunnen we ook uiting geven aan gevoelens. ‘Ik ben verdrietig, 
ik ben boos, ik ben angstig.’ Maar taal kent haar grenzen. Als 
gevoelens dieper gaan dan zijn er geen woorden meer voor te 
vinden. Gelukkig zijn er dan andere mogelijkheden om uiting 
te geven aan je gevoelens. Als je je gelukkig voelt kan je een 
vreugdedansje maken of het gaan uitschreeuwen van plezier. 
Tranen van vreugde zijn er ook. De toeschouwers raken 
ontroerd door deze uitingen van blijdschap. 
 
En als je pijn of verdriet hebt, of je weet het even niet meer, 
dan spreken je tranen hun eigen taal. Woorden schieten 
tekort. Het is helemaal niet nodig om ‘sorry’ te zeggen want je 
tranen hebben juist veel te zeggen.  Ze komen uit de diepte 
van je wezen en laten zien hoe en waar je geraakt bent. Het is 
eigenlijk een geluk dat mensen de gave van tranen ontvangen 
hebben. Want dankzij je tranen maak je contact met je gevoel. 
Door ze te laten stromen komt dat wat pijn doet los en kan 
geheeld worden. Een huilbui kan enorm opluchten en daarna 
voelt iemand zich beter. Het zal niet de eerste keer zijn dat na 
een potje huilen er spontaan gelachen gaat worden. 
 
In ons leven zijn er steeds weer situaties die ‘om te huilen’ 
zijn. Het begon al bij onze geboorte, toen we huilend ter 
wereld kwamen. Als kind hebben we gehuild en als we dan 
eindelijk volwassen zijn, denken we misschien dat het huilen 
moet ophouden, maar die gedachte klopt mijns inziens niet. Er 
is nog zoveel om te huilen. Dat merken we bij ziekte en 
tegenslag, we ervaren het op de grens van leven en dood. We 
moeten huilen als we afscheid nemen van een geliefde en we 
huilen soms terwijl we niet weten waarom we eigenlijk huilen. 
We worden geraakt tot in onze ziel. 
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In de wereld waarin we leven gebeurt elke dag wel iets 
verschrikkelijks waarover we zouden kunnen huilen. Ik denk 
soms dat het beter zou zijn als regeringsleiders en politici 
meer zouden huilen om de keuzes die ze maken in plaats van 
met elkaar te bekvechten en met wapens te dreigen. Het leven 
zou menselijker en draaglijker worden als we elkaar gaan 
troosten in plaats van bestrijden. 
 
Als gelovige zie ik de tranen als een geschenk van God. God 
maakt ruimte voor onze diepste gevoelens. Ze mogen er 
allemaal en helemaal zijn. God snapt het als mensen in hun 
leven door moeilijke dagen heen gaan. In psalm 56,9  staat: 
“Mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op 
in uw kruik.”  God volgt ons met compassie en vangt onze 
tranen op. De kruik van God loopt nooit over, hoeveel er ook 
in de wereld gehuild wordt. De tranen van onze voorouders 
heeft God al eerder opgevangen. De tranen van hen die na 
ons komen kunnen er zeker nog bij. 
 
Zelf zie ik God niet als een sterke God die oordeelt en machtig 
is. Eerlijk gezegd heb ik het beeld van een God die huilt om de 
ellende én de schoonheid van het menselijk bestaan. De 
tranen van God vermengen zich met onze tranen. 
 
Frank Kazenbroot 
geestelijk verzorger 
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Dienst Geestelijke Verzorging: 
 
Een opname in het ziekenhuis of een bezoek aan de 
polikliniek kan een ingrijpende gebeurtenis zijn en allerlei 
gevoelens en vragen oproepen. Daarover praten met iemand 
kan steun geven. U kunt hiervoor een beroep doen op de 
geestelijk verzorgers werkzaam in het LangeLand Ziekenhuis: 
Annelies Hommens – van de Steeg en Frank Kazenbroot. 
 
Voor goede contacten met patiënten en medewerkers is per 
afdeling één van de geestelijk verzorgers aanspreekbaar: 
Annelies Hommens – van de Steeg: kinder- en kraamafdeling, 
intern/oncologie en neurologie, intern/long.  
Frank Kazenbroot: cardiologie, IC/CCU, chirurgie, Orthopedie. 
  
Aanwezigheid: 
Annelies Hommens – van de Steeg: woensdag en vrijdag. 
Frank Kazenbroot: dinsdag en donderdag. 
U kunt ons bereiken via de verpleging, via de receptie of 
rechtstreeks op bovengenoemde dagen via tel: 3462668. 
Onze gesprekskamer: route 73, vierde etage. 
 
Vieringen op zondag 
Door de maatregelen om besmetting met het coronavirus 
tegen te gaan zijn er sinds maart 2020 geen kerkdiensten 
meer gehouden. In de toekomst zullen er geen wekelijkse 
kerkdiensten meer worden aangeboden. Incidenteel zullen er 
wel kerkdiensten en bezinningsbijeenkomsten zijn. 

 
Het Stiltecentrum 
Op de vierde etage (route 72) is ons Stiltecentrum 
beschikbaar voor wie even alleen wil zijn, voor bezinning of 
gebed. Het is ook mogelijk om een lichtje aan te steken of een 
wens/gedachte op te schrijven. 


