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Mens op aarde 

Overweging  22 juni 2014 –Carolien Maris 

 
“...Mogen wij keer op keer onze weg vrij maken  

voor de komst van Christus  

in ons eigen bewustzijn en in ons leven?  

Ja dat mogen wij.  

Mogen wij werkelijk zijn in onze grootsheid en eenvoud?  

Ja dat mogen wij...” 
 

Eerste lezing: Sonnet XVIII, Shall I compare thee to a Summer’s Day? – William Shakespeare 

Tweede lezing: Lucas 3: 15-16, 21-22 

 

 

Welkom en inleiding 

Welkom allemaal vandaag hier in de Duif. 

Welkom ook alle kinderen die vandaag 

meegekomen zijn. Fijn en gezellig dat jullie 

er zijn allemaal. Welkom als je hier zomaar 

een keer komt of misschien wel voor de 

allereerste keer. Voel je welkom in onze 

viering van schrift en tafel en geniet van de 

liederen die we samen met ons koor zingen en 

de teksten die we samen lezen. Hopelijk vind 

je wat je nodig hebt of kan je hier tot rust 

komen. Ik heb deze viering voorbereid samen 

met Niek de Man, zanger in het koor, die 

vandaag lector is. Met de liturgiegroep en met 

Diana Vernooij die op de achtergrond heeft 

meegelezen. 

 

Het was gisteren de langste dag en we vieren dat 

het Midzomer is. De natuur is nu op haar 

mooist! De blaadjes aan de bomen zijn 

volgroeid en donkergroen geworden. Eerst 

waren het kleine lichtgroene blaadjes en kon 

je de takken nog zien. Nu niet meer! (In Zuid 

Frankrijk hebben ze speciaal voor de grote bladgroei overal op de pleinen platanen staan (met 

gevlekte bast); dat geeft schaduw als het zomer is en de zon veel te heet is voor ons. Daar 

kruipen wij dan onder en dan zitten we allemaal bij elkaar op dat ene terrasje.)  

 

Op 25 december vieren we de geboorte van Jezus en dat hij licht en helderheid in ons leven 

brengt. Precies in de donkere periode, wanneer de dagen heel kort zijn en sommige mensen 

net als de planten bijna stilstaan en niet meer groeien omdat er zo weinig licht is. Maar na 

Kerst worden de dagen langer en ieder jaar opnieuw wordt het voorjaar en daarna zomer. Dan 

vieren we al eeuwen lang de langste dag. Dan vieren we de kracht van de zon en proberen we 
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te beseffen wat de grote waarde van de zon voor de aarde en voor de mensen is. De natuur 

reageert straks na 21 juni sterk op het feit dat de zon minder schijnt. De bomen trekken vanaf 

die dag hun sappen terug. Ze zullen in de herfst hun bladeren laten vallen op de grond… 

Geweldig toch hoe alles in elkaar grijpt. En geweldig hoe onze zon altijd wel ergens op onze 

aarde schijnt. Het lijkt op het licht en de kracht van God waar wij hier in onze viering 

verbinding mee maken. Want ook daarvoor geldt:  ergens op onze wereld is altijd de warmte 

en de onzichtbare kracht van God aanwezig en voelbaar. Misschien is die kracht wel dichterbij 

dan je denkt. 

 

Op 24 juni en ook vandaag vieren we Sint Jan: het feest van Johannes de doper. Zijn jaardag is op 

24 juni, een half jaar eerder dan Jezus. En Johannes had een speciale opdracht: om mensen te 

dopen en ze voor te bereiden op de komst van de Christus. Hij nam zijn taak heel serieus en hij 

heeft daarmee diepe indruk gemaakt. Het staat in drie evangelies beschreven. In het 

evangelie van Lucas ( 3). In het evangelie van Johannes (3) en in het evangelie van Matteus .  

Johannes de doper heeft veel mensen wakker geschud. ” Ik doop jullie met water maar Jezus 

doopt jullie met het vuur van de heilige geest.”   

 

Na het volgende lied mogen de kinderen die dat willen mee met Bert door de gang en dan de 

trap op naar boven. Wij gaan dan naast de bijbeltekst over Johannes een prachtig 

zomergedicht lezen van William Shakespeare, dat Niek zal voorlezen. Voor de dienst van de 

tafel komen de kinderen weer allemaal naar beneden en gaan we gezamenlijk verder.  

 

Ik wens ons een inspirerend uur. 

 

Eerste lezing - Shall I compare… 

Shall I compare thee to a Summer’s Day? 

Thou art more lovely and more temperate. 

Rough winds do shake the darling  

buds of May, 

And summer’s lease hath all too short a date. 

Sometime too hot the eye of heaven shines. 

And often is his gold complexion dimmed; 

And every fair from fair sometime declines, 

By chance, or nature’s changing course, untrimmed; 
 

But thy eternal summer shall not fade, 

Nor lose possession of that fair thou ow’st, 

Nor shall death brag thou wandr’st  

in its shade, 

When in eternal lines to time thou growest. 
 

So long as men can breathe or eyes can see, 

So long lives this and this gives life to thee. 
 

 

Zal ik u vergelijken met een zomerdag? 

Gij bent veel mooier, uw natuur zo zacht. 

Bloemknoppen huiveren in de voorjaarswind, 

En ach, de zomertijd duurt korter dan verwacht. 
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Soms schijnt de zon te fel met al zijn vuur 

En dan weer wordt haar gouden glans verzwakt 

En elke schone pracht vergaat van tijd tot tijd  

Door toeval of door de wetten der natuur. 

Maar uw eeuwige zomer zal niet verdwijnen, 

of de greep verliezen op de schoonheid die gij bent. 

Noch zal de dood brallen dat gij in zijn schaduw zwerft 

wanneer gij in deze eeuwige regels verder groeit. 
 

Zolang er mensen zijn of ogen kunnen zien, 

Zolang leeft dit en dit geeft het leven aan u. 

 

 

Overweging 

 

Ode aan een zomerdag?  Mag ik jullie meenemen voor een wandeling door een heerlijk zomers 

landschap? We lopen in een niet al te traag tempo langs weilanden met van die houten hekjes 

waar je overheen mag klimmen. We zien allerlei soorten grashalmen, we zien in de verte 

zonnebloemvelden en we ruiken de lavendelgeuren in de wind. Er staan bomen langs de kant 

van de weg en je hoort de wind die in je rug blaast, ruisen in de bladeren. De zon schijnt fel op 

je gezicht. Het is een graad of 28. Is dit misschien die zomerse dag met wie William 

Shakespeare zijn geliefde vriend wil vergelijken in zijn wereldberoemde sonnet? Hoe leuk is 

het om voor het thema Midzomer te grasduinen in de poëzie en weer eens een monument van 

een gedicht te herontdekken? Het is zo’n gedicht dat in het collectieve geheugen zit :  op de 

harde schijf van iedereen die ooit op de Middelbare school English Literature kreeg. Tenminste 

dat hoop ik!  

Bij mij kwam het naar boven drijven toen ik mij ging voorbereiden op deze viering. Ik hoorde 

de Engelse klanken. Shall I compare thee to a Summers Day? Alleen al die eerste zin zet je dag 

in vuur en vlam. Enig idee hoeveel hits je krijgt als je dit gaat googelen? Ik ging het weer eens 

van dichtbij bekijken en het bleek een hele reis aan indrukken op te leveren. Je denkt 

meteen: Jaaah. Vergelijk mij maar met een zomerdag. Dat wil ik wel. Maar de dichter geeft 

aan: nee, nee. Jij bent veel mooier, zachter,  meer constant. De zomer zet alles in bloei en 

vervolgens … vergaat alles weer. Behalve jij zegt de dichter: Thy eternal summer shall not 

fade. Jouw schoonheid  en jouw jeugd zullen niet vergaan. En dat kan omdat hij het zegt en 

omdat hij het opschrijft. Zoveel gezag heeft de schrijver kennelijk. Shakespeare was toen al 

beroemd en vrij zeker van het feit dat dit gedicht voort zou leven. (Hij schreef zijn 154 

sonnetten tussen 1592 en 1598.) Dit is geschreven op het eerste gezicht als een ode aan zijn 

geliefde, Maar zoals dat gaat met goede poëzie, er zijn meerdere lagen te onderzoeken en dan 

komen we erachter dat het ook een ode is aan De Liefde zelf of een ode aan God.  

Ik las het voor door de telefoon aan een goede vriendin die zelf ook graag schrijft en zij zei: 

“Dit gaat over de ziel.” Misschien is het daarom wel dat zoveel mensen dit gedicht blijven 

citeren. Je kan je even helemaal onderdompelen in deze ode en je laten bezingen. Of 

misschien voel je het verlangen om jouw eigen ziel te bezingen. Je weet wel: Iemand waar je 
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blij van wordt en met wie jij je diep verbonden voelt. Ook dat kan met deze woorden in dit 

sonnet gebeuren. Zoveel kracht heeft de schrijver, maar zoveel mogelijkheden en zoveel 

ruimte heb je als lezer. Daarom is het laatste woord er nog niet over gezegd….  

Ode aan Sint Jan  We gaan verder met onze zomerse wandeling en we maken een sprong in de 

tijd. We zien in de verte een rivier en we zien daar een groepje mensen. In hun midden staat 

een man, hij maakt grote gebaren. Hij roept dingen naar de mensen. En de mensen luisteren 

en ze stellen vragen. We komen dichterbij en we horen flarden van wat hij zegt. Hij roept de 

mensen toe dat ze hun leven kunnen veranderen. Hij wil dat ze tot inkeer komen. Hij zegt: als 

je God wilt ontmoeten dan kan je je ziel daar op voorbereiden. Je kunt je ziel reinigen zodat je 

met een schone lei een nieuwe fase van je leven in gaat. Door je te laten dopen was je jezelf 

schoon van alles waardoor je ziel zich gekweld voelt. En zegt hij erbij: “Na mij komt iemand 

die meer vermag. Ik ben de Messias niet.” Johannes wist van het bestaan van Jezus af, zij 

kenden elkaar. Hun moeders, Maria en Elizabeth, waren nichten. Johannes trekt de woestijn 

in en krijgt daar zijn opdracht om de mensen te helpen de weg vrij te maken. Over welke weg 

praat Johannes eigenlijk? Is het de weg die je op een zomerse dag bewandelt in een imaginair 

landschap? Of is het landweggetje dat naar de rivier leidt waar Johannes de mensen doopt? 

Nee Johannes praat hij over de weg die jij met je leven bewandelt en waarin je diverse 

mensen, gebeurtenissen en soms obstakels kan tegenkomen.  

Sommige obstakels of gebeurtenissen maken je sterker: je kan er niet omheen en je “moet” er 

iets mee, anders kan je niet verder met je leven. Sommige obstakels maken je zwakker, 

althans zo lijkt het: je bent er zo lang mee bezig dat je een tijdje stil blijft staan en even niet 

meer zo hard loopt. Maar denk niet dat er niets gebeurt! Ook dat hoort bij de kunst van het 

leven.  Johannes was bezig met de weg te bereiden , de weg die vrijgemaakt kon worden om de 

kracht en de betekenis van God in je leven binnen te laten. Johannes doopt de mensen met 

water. Het symbool voor afspoelen, schoonwassen, soms met tranen. Tranen van verdriet, 

tranen door verlies, maar ook tranen van plezier en vreugde. En Jezus laat  de mensen 

kennismaken met de heilige geest en met vuur. Met de geest van God. 

Ode aan Jezus   Nu gaan we naar de belangrijkste gebeurtenis in het leven van Johannes, 

waarom wij het er nu nog steeds over hebben en waarom het is neergeschreven in het 

evangelie van Lucas, van Matteus en van Johannes. Op een dag komt er een man tussen de 

mensen staan, die zich net als alle anderen wil laten dopen. En Johannes heeft al gezien dat 

het Jezus is, die daar ook in de buurt leefde maar nog niet met zijn genezingen was begonnen. 

Johannes aarzelde en Jezus zag dat, maar uiteindelijk doopte hij Jezus toch.  “En toen ook 

Jezus was gedoopt werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in de gedaante van een 

duif op hem neer en klonk er een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik 

vreugde”. Jezus is vanuit vanuit de allerhoogste herkend als de Messias, de gezalfde. Zalving 

was alleen bestemd voor koningen, waarna zij heilig waren. Jezus is mens onder de mensen 

en na deze doop van Johannes kwam er een duif, symbool van de heilige geest, op zijn 

schouders zitten. Ik wil graag nog even verder gaan met het woord heilig. Het woord heilig 

heeft een rijke betekenis. Eén van de belangrijkste betekenissen is : Helen en heel-maken. 
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Dat deel van het geheel wat stuk is weer heel en gezond maken. Dat deel van het geheel wat 

gewond is liefdevol verzorgen. Dat deel van het geheel wat gevangen zit kunnen opzoeken, 

verlossen en bevrijden. Dat deel wat misbruikt was weer tot rust brengen en laten bloeien. En 

last but not least een leven leiden met goddelijke inspiratie. Dat is helend en genezend bezig 

zijn. En zeker, dat is heilig. Jezus is vanaf zijn doop door Johannes aangeraakt door de heilige 

geest en verlicht: de geest van God werkt door hem heen. Vanaf die dag begint de opdracht 

waarvoor hij als mens op aarde is gekomen. Hij kan de mensen die om hem heen verzameld 

zijn zien voor wie zij werkelijk kunnen zijn in hun grootsheid en in hun eenvoud. Of zoals wij 

vandaag zongen: dat ik ben niet meer of minder dan een mens, een kind van mensen, één van 

velen, één met allen, groot en nietig, weerloos, vrij.  Jezus kan nu hij gedoopt is net als God 

gevraagd (en soms ook ongevraagd) dat genezen wat de ziel belemmert in haar vrijheid en in 

haar opdracht om vreugdevol te leven op aarde. Hij komt met de liefdeskracht van God in de 

gedaante van een mens. Bij ons op aarde. 

Ode aan ons   Dus we hebben hier vandaag op deze Midzomerviering te maken met drie 

bijzondere gebeurtenissen van drie bijzondere mensen op aarde: William Shakespeare, 

Johannes de Doper en Jezus van Nazareth. Met drie verschillende opdrachten in de wereld, 

waarvan we een heel klein deel hebben besproken en wat hopelijk helend materiaal geeft 

voor ons zieleheil waarvoor wij iedere zondag hier bij elkaar komen. Het beroemde 18e sonnet 

van Shakespeare met zijn ode aan de zomerdag wat met een snelle blik lijkt op een ode aan 

een geliefde, maar waarin hij een ode aan de liefde en de poëzie verstopt heeft en waarin wij 

als wij een ode aan de ziel en aan De Liefde (met een hoofdletter L) en een ode aan God mogen 

zien. Zou het geschreven zijn door Johannes de Doper aan zijn geliefde broeder: dan zou het 

een ode zijn aan Jezus “iemand die meer vermag dan ik”.  Johannes kent zijn plaats en is in 

staat om zijn eigen opdracht (de weg vrij maken voor Jezus), te zien in het grotere geheel. Hij 

bezingt Jezus. Thy eternal summer shall nog fade, zegt hij. En tenslotte hebben we het gehad 

over de doop van Jezus waardoor hij zijn taak kan gaan volbrengen. Om aan ons als mens op 

aarde de gave van God te laten zien in alles wat hij doet. 

Met onze wandeling zijn we inmiddels teruggekomen hier in onze eigen werkelijkheid waar 

we met een groepje mensen in een mooi kerkgebouw bijeen zijn gekomen op een zomerse 

zondagochtend in het jaar 2014. En je vraagt je misschien af: en wij dan? Wij zijn toch ook 

mensen? Wat wordt er tegen ons gezegd? Wat is onze taak? Hebben wij een eeuwige zomer in 

ons hart? Kunnen wij net als in dat lied één van velen zijn, één met allen, groot en nietig, 

weerloos en vrij? Mogen wij keer op keer onze weg vrij maken voor de komst van Christus in 

ons eigen bewustzijn en in ons leven? Ja dat mogen wij. Mogen wij werkelijk zijn in onze 

grootsheid en eenvoud? Ja dat mogen wij. “Om te zijn elkaar tot zegen, om te gaan een weg 

van dagen, liefdesweg die ooit zal leiden naar een menselijk bestaan.”  (uit het lied “Mens op 

aarde”.) 

Moge het zo zijn 
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Nodiging 

 

Vg.1 Omdat Gij het zijt, groter dan mijn hart,  

 die mij hebt gezien, eer ik werd geboren, 

 omdat Gij het zijt die vanaf het begin 

 achter mij hebt gestaan. 

 

Vg.2 Zo proberen wij ook steeds weer opnieuw achter Uw ideaal 

 te gaan staan, te stappen in een oude traditie, 

 ja te zeggen binnen het Verbond. 

 U hebt ons binnen het Verbond tekenen gegeven, 

  wegwijzers op een moeilijke weg. 

 Een weg die soms vast lijkt te lopen, de dood tegemoet. 

 

Vg.1 Zo'n wegwijzer was Jezus van Nazareth, zoon van Maria, 

 zoon van Abraham, zoon van God, die leefde voor zijn  

 idealen, dezelfde als waar U, God, voor koos. 

 Jezus, die geen blad voor de mond nam,  

en tot slot de dood zou vinden. 

 

Vg.2 Die een teken achterliet dat wij telkens herhalen,  

 ook vandaag, in goede trouw. 

 Die op de avond vóór zijn doodvonnis  

 zijn vrienden bijeenriep, 

 met hen sprak over de gevolgen  

 die zijn optreden zou hebben. 

  

Die als teken van een oneindig Verbond  

brood in zijn handen nam, 

  het gebed uitsprak en het brood deelde, daarbij zeggend: 

 “Neemt hiervan en eet.” 

  

Die tijdens de maaltijd ook een beker wijn rond liet gaan 

 en daarbij de woorden sprak:  

 “Het is niet voor niets geweest, 

 drink uit deze beker, het zal leven brengen,  

deze wijn ... mijn leven … gegeven voor jou.”  

 

(gezongen:) 

koor. Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 

 die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
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Slotgedachte – Niek de Man 

Uit: ‘In  een  ander  licht’ van  Ton  van  der  Stap,  Een bloemlezing. Gekozen en ingeleid door 

Gerard Swüste.  

Uitgeverij Meinema,  Zoetermeer  2011   

Gelezen: fragmenten van bladzij 15 en 16  

 

Op de vierkante kilometer waar ik woon , staat slechts één huis , het mijne . 

Het wordt omgeven door eindeloze vlakten landbouwgebied en weidegrond.   

In de zomer lijkt het een stralend landschap .  In werkelijkheid is wat ik uit mijn vensters zie 

zoveel als schijnnatuur .  Het is het product van een industrie , de agrarische , die erin is 

geslaagd de eens hier aanwezige natuur nagenoeg volkomen uit te roeien.  Een langgerekt 

stervensproces.   

  

Mijn kijken naar de in woestenij herschapen graslanden, roept altijd in de eerste plaats een 

machteloze woede op over de arrogantie van een economie die stelselmatig de natuur 

opoffert aan gewin.  Iedereen die door ons land reist , kan dat waarnemen , want het is overal 

hetzelfde.  Kijken naar de na- tuur maakt  neerslachtig. 

 

Maar als dat zo is, hoe kan dan dit:  ik open de voordeur in de morgen , voor mij ligt hetzelfde 

landschap van altijd, en het witte licht van de ochtendzon staat erboven te schallen als met 

trompetten, en onmiddellijk neemt iets in mij die toon over . Ik beantwoord het luide gezang 

van het licht met innerlijk gejuich. En ik kijk en juich.  Hoe kan dat? 

Altijd komt mij vanuit de ruimte een kracht tegemoet die mij uit mijn bewustzijn wegtrekt en 

mijn ik is even niet meer in mijn hoofd of in mijn chaotische emoties, maar weg , naar de 

dingen buiten mij , naar de natuur. 

 

Die twee dus.  De ergernis over de woestijn en het ogenblik van extase.  Het eerste kan het 

tweede nooit vernietigen.  Alle natuurvernieling kan mij de ervaring niet ontnemen dat de 

natuur er is,  dat zij er is, simpelweg, en dat ik mij daarover altijd weer verwonder.   

Als het licht mij in zich opneemt, val ik weg uit dit ogenblik, en uit de tijd, en uit de 

geschiedenis en de cultuur.  Ik ben voor dat moment degene die ik, behalve denker en 

waarnemer, ook nog ben:  één die thuiskomt in zijn eigenste milieu, de aarde.  Één die, 

onbewust van tijd en dood,  zelf natuur is.       

 

 

Zegenbede – Irish Blessing 
 

Moge de weg zich voor jou ontvouwen 

Moge de wind altijd in je rug zijn 
 

Moge de zon warm op je gezicht schijnen 

De regens zacht op je velden vallen 
 

En tot wij elkaar opnieuw ontmoeten: 

Moge God jou bewaren in de palm van zijn hand. 


