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In 2009 schreef dr. Hoek Leven in de schaduw van de dood. De meest praktische hoofdstukken zijn 
voor het nieuwe boek door de schrijver, docent Praktische Theologie (HHS), bewerkt. 
De schrijver is zelf ‘ervaringsdeskundige’ (ernstig ziek geweest en hersteld) en daardoor met veel 
betrokkenheid geschreven, met kennis van de theorie, de praktijk in het kader van de geestelijke 
toerusting. 
 
Inhoud: 

1. Uw Woord is een lamp voor mijn voet. ‘ Met het Woord van God in de diepte van het ziek-
zijn zoeken naar parels. Zoeken naar de glans van Gods genade als de schaduw valt’(15/16).  ‘We 
zijn gehouden naar de zieke en de stervende in ontferming om te zien, hen op te zoeken in de 
schaduw van de dood’(31). 
2. Als de schaduw valt; Gen.2: 18 ‘Het is niet goed dat de mens alleen zij..’.Laten we onze 
droevige zieken dan ook  vooral niet alleen laten in hun eenzaamheid’(39).Bij een ernstig zieke is 
het fout door te zeggen (als troost): ‘je hebt toch dit en dat (40/41). Geestelijke noden: de nood 
van de schuld; de nood van het onbegrip; de opening van Gods Woord geeft licht (43/50). 
3. In de schaduw treden; Aandacht geven en de zieke serieus nemen, straal zelf rust en 
betrokkenheid uit. Geef ruimte voor ‘het verhaal’ van de zieke.  Evenwicht tussen nabijheid en 
distantie; goed op de hoogte van haar/zijn ziekte en leed te zijn.(59). Een prachtig bijbels 
voorbeeld (Lukas 24, de Emmaüsgangers). Jezus luistert de twee helemaal ‘uit’. Hij vraagt  door 
naar hun droefheid. Om vervolgens daarin ‘heilige tegenspraak’ te bieden (61). 
4. Als de schaduw langer wordt; het sterven van iemand die een lange periode van ziek zijn is 
gegaan (74) Schuldbewust zijn – verzoening ; de waarde van hospices voor de pijnbestrijding (79); 
de demente stervende met een lang stervensproces (82)en de jong stervende.  
5. Schaduw van de dood; de waarde van de ‘Ziekentroost’ (96 e.v.). 
6. Licht in de schaduw. Afscheid nemen; welk Bijbelgedeelte en het gebed. 

 
Het bovenstaande geeft aan dat we dit boek van harte aanbevelen voor persoonlijk en ambtelijk 
gebruik . 


