
N.a.v. Jesaja 49.   
Na jaren zag ik hem weer, steen nr 208. U weet het misschien nog wel, de 

steen waar ik eerder over schreef. De strekking toen was dat we heel vaak 
naar dingen/voorwerpen kunnen kijken zonder echt te zien wat het nu 

werkelijk is of wat er achter schuil gaat. Steen 208, een grafsteen als zo veel in de Groote 

Kerk van Maassluis, een steen zonder naam. Is die naam vergeten? Mensen zeggen wel: ’Je 

bent pas echt dood als niemand je naam meer noemt’, maar is dat zo? 

Door de mens – “Tot in het derde en vierde geslacht” 
Twintig, vijftig of zeventig jaar geleden gestorven en begraven.  Zij of hij was een mens met 
een naam waarmee zij of hij gekend werd. Die naam kan ons bij blijven, ook wanneer 

iemand is gestorven. Die naam herinnert ons, die de overledene kenden, aan die ene enige 
mens die die naam droeg. Deze herinnering is echter na een paar generaties weg. De naam 

wordt niet meer herinnerd, niet meer genoemd. Echt dood?  

Door God  – “Tot in alle eeuwigheid” 

Van velen is de naam ooit genoemd bij het begin van hun leven toen zij gedoopt werden. 
Bij het doopvont klonk ná hun naam de Naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Een 

beloftevol begin van een mensenleven. Jij bent een kind dat door God bij name is gekend 

en bij name wordt geroepen om te leven als een kind van het licht. Geroepen worden is 

iets persoonlijks. Daar is een naam voor nodig. Roep maar eens iemand van wie de naam 

onbekend is, met alleen ‘hallo’ of ‘hé-daar’ komen we niet ver. God kent dus onze namen 
wel en Hij bewaart die namen ook. Hij roept ons, in het begin van of misschien later in ons 
leven. 

Jesaja gebruikt het beeld van onze namen die gegraveerd staan in de palm van Gods hand, 
gegraveerd, onuitwisbaar,  bewaard in Gods hand. In je handpalm schrijf je soms datgene 

wat je absoluut niet mag vergeten. Iedere keer als je naar je handen kijkt wordt je er ook 
aan herinnerd. Bij God is de gedachtenis van onze namen in goede handen. Hij gedenkt en 

bewaart  onze naam “tot in alle eeuwigheid”, want ze zijn onuitwisbaar. ‘Ik zal u niet 

vergeten’ zegt God in vs 15. Geweldig om te weten, in Gods hand is plek voor alle namen. 

Nog even steen 208. 

Mensen weten de naam van degene die daar begraven lag niet meer. Een steen van 
vermoedelijk een paar honderd jaar oud. Ook in het kerkelijk register is het niet bekend 

omdat er meer grafstenen zijn met het cijfer 208. Maar de steen zelf maakt duidelijk dat 

daar iemand begraven lag die door God niet vergeten is. Het cijfer 8 in de vorm van een vis, 

de Ichtus. Het teken gebruikt in de christelijke kerk als belijdenis: ‘Jezus Christus, Gods 
Zoon, Redder’. Dat opschrift maakt duidelijk dat dit een gestorvene is waarvan God de 
naam nog kent, gegraveerd in Zijn handpalm, een geredde, geroepen door God. Naam 

bekend! 
Tot slot de vraag: ‘Staat ook onze naam in Zijn handpalm’?  Dan wordt onze naam 

bewaard door God die ons gekend en geroepen heeft en die ons kent tot in alle 
eeuwigheid. Kennen wij Hem ook als onze Redder? Daaraan moest ik denken toen ik de 

steen weer zag.  


