Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn.
Als je dan door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn.
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
dan ben je niet heengegaan,maar naar huis gegaan.

Er was eens een boom, een onbekende boom, ergens langs de
waterkant.
Hij leefde daar, breeduit met vele takken. Hij droeg de forse stem
van de wind, of de doodse stilte van de avondlucht. 's Winters
was het leven kaal, en zwiepend op de harde wind en met zijn
twijgen als toegeklemde vuisten vol nieuwe beloften stond hij
maar te wachten tot het lente werd Ga je gang, knipoogde dan de
voorjaarszon, en dan kwam hij weer toe aan zijn oude, groene
uitbundigheid: zijn takken liepen weer uit en schoten bloesem uit
ingehouden leven. Het was een lust voor de ogen. En als dan de
zomer kwam, maakte hij een donkere hand gevuld met schaduw,
gratis voor iedereen, - en soms een paraplu tegen de stromende
regen. Zo leefde die boom met al zijn takken, jaar in jaar uit, - zijn
krachten verbergend en weer uitplooiend, op en neer in telkens
vier seizoenen. Maar op zekere dag kwam er een mens.
De takken hielden van louter schrik het ruisen in. Er was geen
ontkomen meer aan: de mooiste tak werd afgesneden en
meegenomen naar het huis van die mens.

Een dode tak, voorgoed uit het leven weggesneden, weggevallen
uit de schaduw van velen, - wat is een tak over een hele boom?!
Drie dagen later was die man opeens weer terug en de boom
stond windstil van doodsangst met al zijn takken... Wie treft
vandaag het bitter lot?
Maar kijk de man ging zitten, aan de voet van de boom en... hij
blies op de afgesneden tak, die hij zijn panfluit noemde. Hij
speelde een lied en de boom verstond het zo: Horen jullie mij? Ik
leef, ik leef! Meer dan ooit tevoren Ik leef, ik zing, ik fluit!

Wie zich geheel aan God overgeeft,
en goed doet,
die ontvangt zijn beloning bij de Heer.
Zij hebben niets te vrezen
noch zullen zij bedroefd zijn.
(Koran, Soera 2,112)

Je bent niet dood.
Je bent niet dood.
De Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken
je hebt ze nu ..., want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood,je mag voor eeuwig leven.
Je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en verdriet.
God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.
Je bent niet dood.
Maar ach, ik zal je missen,
zoals de mens de meest geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen,
en ik geloof: God heeft zich niet vergist.
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8. Lied: Turks lied door leerlingen
In de naam van Allah.
God, geef dat deze dode
verenigd wordt met haar profeet.
God, als zij een weldoenster was,
versterk dan haar weldadigheid,
als zij slecht gehandeld heeft
vergeef haar,heb medelijden met haar
en scheld haar zonden kwijt.
(Islamitisch gebed van de graflegger.)

