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Zoet dat bitter kan genezen 

Overweging  14 september 2014 – Hans Ernens 
 

“...En voor jou, … die het moeilijk hebt,  

voel je verbonden  

met ons,  

met God  

en laat je bemoedigen door mensen die  

net zoals jij zoekend zijn,  

zoekend naar balans en vrede in het leven ...” 
 

 

Eerste lezing – Uit het blog van Hille Vlasman, Psalm 42 

Tweede lezing – Uit werk van Anthony de Mello  

 

 

Openingsgebed 

Goede God, 

die zich aan ons laat zien in liefde, 

Wijs ons dit uur de weg naar een vreugdevol 

bestaan, 

wees ook bij ons in moeilijke tijden. 

Wij vragen U om juist in die tijden sterk te 

kunnen zijn en U als onze herder te 

herkennen; 

Een liefdevolle herder, 

die ons op de voet volgt  

en samen met ons op weg wil gaan.  

 

Lied: Verdoofd en schamper van gemis 
 

Welkom en inleiding 

“ Liefde tegen liefdespijn, 

Vriendschap tegen duizend vrezen, 

Zoet dat bitter kan genezen” 
 

Zie daar een paar regels uit het lied “Boek” 

dat we verleden week nog hebben gezongen. 

We zingen over troost, bemoediging, 

vriendschap. 
 

Troost:  niemand kan eigenlijk zonder bemoediging, geruststelling of  liefdevolle support van 

iemand. 

Troost; je krijgt het spontaan, en misschien niet van die ene, maar uit onverwachtse hoek; je 

geeft het onbewust of je bent klungelig met troosten of kijkt liever weg, want je weet je geen 

houding te geven. 

Misschien zelf wat verbittert en daarom soms blind voor de nood van een ander? 
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In deze zakelijke, jachtige wereld is de empathie soms ver te zoeken. 

Doorgaan tot het bittere einde.  
 

Toch hebben we allemaal zoet nodig om het bitter in jouw leven te genezen. 

Maar wat is dat zoet dan voor jou? 

Letterlijk? Een doos chocolade leeg eten bij liefdesverdriet, een fles wijn soldaat maken als je 

die promotie bent misgelopen of nog erger. 

Verdoofd en schamper van gemis? 
 

Of durf je troost bij je vrienden of familie te zoeken of liever in de natuur? 

Sta je open voor troost of klap je dicht en houd je liever afstand. 

En wie zoekt nog echt troost bij God? Is Hij jouw zoet? 
 

Een hoop vragen die tijdens de liturgie uitgebreid aan de orde kwamen met soms verrassende 

uitkomsten. 

Maar wat geen verrassing zal zijn, we hebben allemaal bemoediging nodig in ons leven, een 

bron van troost en geruststelling om verder te gaan of de draad weer op te pakken op welke 

manier dan ook. 
 

Jeffrey (lector) en ik hebben hier ook uitgebreid samen over gesproken, teksten en liederen 

uitgekozen en Jeffrey zal zelf hierover zijn gevoelens met ons delen. 
 

We hebben allemaal soms een flinke schep honing nodig. Behalve dat het lekker zoet is, heeft 

een zelfs een anti bacteriele werking en kan wonden genezen. 

Laat de zoete honing die van het boekje afspat ons verleiden tot meer. 

Meer zoet dan bitter, meer geluk dan verdriet, meer verbondenheid dan afstand.  
 

Ik wens ons een mooi uur toe en zou jullie iets willen vragen! 

Niet alleen mooie woorden maar daden! 

Kijk eens naar je buurman / vrouw  en geef elkaar dan eens een knipoogje. 

Gewoon een simpele knipoog. Lachen erbij mag ook. 

Doe dat eens? Allemaal, gewoon een knipoog; nu? 
 

Wat deed dat met je? Voelde je een heel klein stukje sympathie, ook al is het dan niet 

spontaan?  En is dat niet een goed gevoel? 

Neem dan dit gevoel mee in een minuutje stilte om weer even tot ons zelf te komen; neem dat 

goede gevoel mee om zo onze verbondenheid in de Duif even wat meer intens te beleven. 

  

Stilte 
 

Lied: Als op de dag van de oogst 
 

1e lezing 

Gedeelte uit de blog van Hille Vlasman, protestantse gemeente Trynwalden-Friesland. 

Strak blauwe luchten, geen wolkje aan de hemel. Maar zelfs een betrekkelijk klein, onschuldig 

ogend wolkje kan voor de zon schuiven en je voelt het direct aan den lijve. Of ineens, je had het 

niet verwacht, vult jouw hemel zich plotsklaps met grote wolken, sommigen ogen dreigend. Het 

blauw moet vechten om ruimte en verdwijnt soms helemaal. 

En ook al is dan de troost onmisbaar in de donkere, dreigende kanten van ons bestaan; voor de 

onstuimigheid, heftigheid, onzekere turbulentie of verdriet, kiezen we vrijwel nooit vrijwillig; 

het overkomt ons, zoals de wolken langskomen aan het gewelf.  
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Juist dan, meer dan ooit komt het er ook op aan om het  vertrouwen in die Kracht vanuit de 

hemel te voelen en te voeden.   

Bijvoorbeeld met woorden die tot in de wolken reiken uit Psalm 42: 

 

Zoals een hert reikhalst naar levend water, 

Dorst ik naar God, de levende God 

 

Ik ben zielsbedroefd, ik denk aan U, 

Al uw brandingen beuken mij, 

Golven slaan over mij heen. 

 

Levende God, mijn rots, hebt Gij mij vergeten? 

Waarom loop ik er havenloos bij, 

Gekweld en vernedert? 

 

Moedeloos ben ik, opstandig, 

Maar ik zal op U wachten, 

 

Gij zijt mijn lijfsbehoud, 

Gij zijt mijn God. 

 

Lied: Gij die het sprakeloze bidden hoort 

 

2e lezing   “Ik ben terug vader” -  Anthony de Mello 

Een soldaat mocht het front verlaten en zijn stervende vader bezoeken. Men had voor hem 

een uitzondering gemaakt, omdat hij nog het enige familielid van vader was. 
 

Toen de soldaat in het ziekenhuis aankwam, zag hij meteen dat de oude bewusteloze man- die 

vastlag aan allerlei apparaten- zijn vader niet was.  

Iemand had een enorme vergissing begaan. 

Toch vroeg de soldaat aan de arts, “Hoe lang zal hij nog leven”? 

“Hooguit nog een paar uur, je bent precies op tijd” 
 

De soldaat dacht aan de echte zoon van deze man, ergens God weet waar, op een of ander 

slagveld aan het vechten. En hij dacht aan de oude man die met zijn laatste restje hoop naar 

zijn enige zoon uitkeek. 
 

Na een poosje hield hij op met nadenken over wat hij zou moeten doen. 

Hij boog zich naar de oude man, pakte zijn hand en zei: 

“Hier ben ik vader, ik ben terug”. 

De stervende man pakte de uitgestoken hand en zijn blinde ogen tastten de omgeving af. 

Een tevreden glimlach tekende zijn mond en week niet van zijn gezicht tot hij, een uur later, 

zijn laatste adem uitblies. 

 

Lied: De wildernis zal bloeien 
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Overweging  

Ik heb voordat ik Rui leerde kennen een relatie gehad met een andere man, 17 jaar lang. 

Uiteindelijk, en wat ik al lange tijd vermoedde en bang voor was, bleek hij niet de persoon te 

zijn voor wie hij zich uitgaf. Letterlijk een fantoom. 

Zijn geloof was anders, zijn afkomst was anders, zelfs zijn naam was anders. Een compleet 

vreemde openbaarde zich na 16 jaar. 

Een hard gelag, waar ik zelf -door mijn naïviteit- mede schuldig aan was. 
 

Toen de bom barstte moest ik alleen verder en kon ik al binnen 2 maanden naar een geweldig 

leuke studio aan de gracht verhuizen. Een prachtige plek voor mijzelf om tot rust te komen. 

Natuurlijk had ik toch ook verdriet en ook al riep intussen iedereen: “wees blij dat je nu je 

vrijheid hebt”, vergeet je niet iemand zomaar na 17 jaar, er waren ook mooie en goede 

momenten geweest. 

Ondanks zoveel support en lieve aandacht van iedereen, was mijn studio aan de gracht mijn 

grootste troost.Die plek voor mijzelf, gezellig, licht en met het mooiste uitzicht, voelde hemels. 

Ik voelde mij in dit huis veiliger dan ik me ooit had gevoeld. Het werd me zomaar in de schoot 

geworpen. Of toch niet? 
 

Hemelse kracht 

Het voelde alsof een Hemelse kracht ervoor gezorgd dat ik, totaal onverwachts, opeens het 

mooiste huisje had gekregen; zomaar aan de gracht in Amsterdam! Ik was intens dankbaar en 

kon de draad weer gaan oppakken.  

Ik voelde me steeds beter, maar toen… nog meer onverwachts… ontmoette ik Rui en gebruikte 

ik voor het eerst het woord ‘Godsgeschenk’. 

Rui was mijn cadeautje van God. Misschien klinkt het voor jullie mierzoet, maar zo was het voor 

mij en zo voel ik dat nog steeds. Hoe kunnen twee mensen 10.000 km van elkaar zo tot elkaar 

komen? Weer puur toeval? Het zoet -na jarenlang overwegend bitter- overstroomde in mijn 

leven. En ik heb deze ontwikkelingen in mijn leven als een teken van Gods liefde gevoeld en 

ervaren… en dat doe ik nog steeds. 

 
Zomer 2014 

In de zinderende hitte zitten 40.000 Jezidi’s op een berg, ergens in Irak, letterlijk zonder iets. 

Verdreven door IS zitten ze daar zonder huis, water en eten. Velen sterven, voor niets. 

Troosteloos. Mijn overtuiging dat God mij destijds zo genadig was, begint dan iets te wankelen. 

De beelden van deze ontredderde mensen op die berg, stervend in de hitte door dorst en 

honger. Wat een bittere ellende. “God waar bent U” ? 
 

Dat is een strubbeling met mijn geloof soms. Wanneer er vreselijke dingen gebeuren, vraag ik 

me vaak af waar dan de God van liefde en gerechtigheid is. Zoals in Psalm 42, “ levende God hebt 

Gij mij vergeten”? De persoon in de psalm is moedeloos en opstandig, maar blijft wachten op 

zijn God. God blijft zijn lijfsbehoud, ondanks dat al zijn blauw aan de hemel is verdwenen. 
 

In de liturgie voorbereiding spraken we over troost en hoe iedereen dit ervaart. 

Voelen we de troost van God als we het heel zwaar hebben? De meesten niet letterlijk, maar wel 

een troost of bemoediging die iets Goddelijks heeft. Men sprak over: Een prachtige zonsopgang 

die rust geeft… Een kat die zich tegen je aanvleidt en jouw verdriet voelt. De oprechte liefde 

tussen een man en vrouw die bijdraagt aan troost en bemoediging van elkaar bij ziekte. Iemand 

vindt letterlijk troost in Amsterdam als mooiste stad. 

Echter, bij niemand viel letterlijk het woord God. Wel het gevoel van een teken, een boodschap, 

een stuwende kracht of toch onverwachte lichtpuntjes. 
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Toveren 

Waar is God in tijden van nood? Ook hier wil ik het mijzelf niet te ingewikkeld maken met 

gepieker en twijfels. Want God spreekt ons ook niet direct toe. God kan niet letterlijk een arm 

op jou heen slaan. God kan niet toveren en jouw verdriet in een klap wegnemen. Maar Hij heeft 

oneindig geduld en kan altijd naar je luisteren, ook al garandeert het niet altijd een happy end. 
 

Ik geloof dat Gods troost zich openbaart aan jou via mensen, in de natuur, door liefde, muziek, 

door kleine lichtpuntjes en vooral hoop. Het is zijn licht, zijn liefde, zijn unieke kracht om jou 

te troosten. Je moet er wel voor open willen staan. 
 

We vinden ook bemoedigende woorden regelmatig terug in mooie liederen die we zingen in de 

Duif. 

“Geluk zal wedervaren / aan hen die verworpen waren…” 

“De wildernis zal bloeien als een roos…” 

“Vriendschap tegen duizend vrezen…” 
 

Het is een stukje bemoediging in prachtige teksten en muziek. 

En het is voor jou, als je je verdrietig voelt, eenzaam of ontredderd. 

Laat het op je inwerken en zie het als een bemoediging door te gaan, hoe moeilijk dat soms ook 

is. 
 

En voor de Jezidi’s -en met hen vele andere onderdrukten in gedachten- hebben we zojuist 

gezongen “Het volk dat in duisternis gaat / Die wonen in schaduw van dood / over hen op gaat 

het licht…” 

Moge ook voor hen het zoet zich openbaren door Gods troost en oneindige liefde, en de 

bitterheid uiteindelijk doven in hun hart. Moge hun toekomst hoopvol zijn na bitter lijden. 
 

Verbonden 

En voor jou, jij die hier in de Duif bent en het moeilijk hebt, voel je verbonden met ons, met 

God en laat je bemoedigen door mensen die net zoals jij zoekend zijn, zoekend naar balans en 

vrede in het leven. Moge ook voor jou binnenkort een onverwacht lichtpuntje zich openbaren. 
 

Heer Jezus, het heeft geen zin om te bidden om een leven zonder lijden en het is absurd om te 

vragen om een leven met lijden.  

Geef ons daarom geen van beide. 

Geef ons in plaats daarvan geduld, wijsheid en kracht die voortkomen uit het geloof dat U in 

onze worsteling naast ons staat.  

Altijd. 
 

Amen. 
 

Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

de God die de wereld tot leven roept 

en die vraagt om ons antwoord. 
 

Ik geloof in Jezus, in wie ik de mens herken 

zoals God ons heeft bedoeld. 
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Ik geloof in een gemeenschap die, 

toegerust met de kracht van de geest, 

vrijheid geeft aan mensen. 

En ik weet zeker dat God dichtbij is 

en Hij ons altijd zal troosten.  

 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor het begin van de viering bij 

de entree klaar ligt. 

 

Lied: Ik zal in mijn huis niet wonen – Naar psalm 132 

 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 
 

Lied: Alles wacht op u vol hoop 
 

Gedachten bij het thema 

 

Onze Vader 

 

Activiteiten en informatie 

 

Slotlied: Dan zal ik leven 

 

Wegzending en zegenbede 


