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“Onnozele kinderen” 

Thema: De kracht van dromen 

Overweging  28 december 2014 – Bert van der Meer 

 
 

“...  Dromen, visioenen, voorspellingen, voornemens,  

ze geven richting aan ons leven.  

Niet door degene die ze geeft,  

zelfs niet door de inhoud van de boodschap,  

maar door wat de ontvanger er mee doet ...” 
 

Eerste lezing: Jeremia 31, 15-17 

Tweede lezing: Matteüs 2, 7-18 

 

 

 

Openingsgebed   

Wij komen samen om ons te voeden aan de 

bron waaruit het leven ontspruit. 

Wij komen samen om de liefdevolle energie 

te delen waaruit het leven wordt gevoed. 
 

Wij delen in de kracht en gloed van al wat 

leeft. 
 

In de naam van de Eeuwige  

ontvangen we nieuw licht in onze ogen. 
 

Amen 

 

Lied: Om het geheim   

- J. Verhoef / A. Telderman 

Tastend naar licht en hopend op de morgen 

vragen wij Jou die onze namen riep 

naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 

zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 
 

Tastend naar licht en hopend op de morgen 

vragen wij Jou die onze namen riep 

naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 

zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 
 

Ben Jij de onrust die ons wakker maakte, 

ben Jij de hartstocht die ons leven doet? 

Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte, 

ben Jij de bron van liefdes eb en vloed? 
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Tastend naar licht en hopend op de morgen 

vragen wij Jou die onze namen riep 

naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 

zoeken wij Jou die licht in 't duister schiep. 
 

Jij die ons kent tot in ons diepste wezen, 

die ons al kende voor het eerste licht, 

in Jouw hand kunnen wij de toekomst lezen 

en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht. 
 

Tegen de angst en tegen het vergeten 

tegen de nacht en tegen het gemis 

is er het vreemd maar onvervreemdbaar weten; 

Jij zult er zijn, die licht in duister is.  

 
Welkom en inleiding 

Welkom vandaag, zondag 28 december 2014, feest van onnozele kinderen. 

Ik heb uit de lezingen van vandaag een ander thema gehaald dan ‘onnozele kinderen’, dat zie 

je op de voorkant: “De kracht van dromen”. Ik wil je straks uitleggen wat het verband is tussen 

een droom, een visioen, een voorspelling en een voornemen zoals je dat over een paar dagen 

weer kunt doen op 1 januari. En het is een tekstbalonnetje zoals je dat in stripverhalen ziet. Ik 

houd van stripverhalen met een realistische tekening en een sterke verhaallijn. In zo’n 

stripverhaal kan ik een plaatje rustig tot me laten doordringen, de tekst erbij lezen en me een 

voorstelling maken van die stuatie. De kou kan voelen. De sneeuw zie vallen. Soms weet ik als 

ik het navertel niet meer of ik het heb gezien op film of in strip, zozeer leef ik een strip mee. 

De tekstballon op de voorkant van het boekje is leeg. En dat heeft een betekenis. En daarover 

ga ik het straks hebben in de overweging. 

Het lied dat je zojuist hoorde, “om het geheim” en misschien hebt meegezongen is een 

dierbaar lied dat ik ken van het koor waar ik zong in Rotterdam. Ik ben blij dat ik het hier een 

keer kan brengen. Het staat op een aantal plekken in Nederland op het repertoire. Eén 

anekdote die met dit lied is verbonden vind zijn oorsprong toen we dit lied – op verzoek – een 

keer zongen bij een doop. In het lied zit de zin “jij die ons kent tot in ons diepste wezen, die 

ons al kende voor het eerste licht” en dat maakt het natuurlijk een mooi dooplied. Een stoute 

alt maakte toen echter de opmerking dat het nog een zin bevat die erg goed past bij een 

pasgeboren baby: “ben jij de onrust die ons wakker maakte.”  

Vandaag is verder een viering die soberder is door het ontbreken van onze vaste pianist en het 

koor. We hebben twee gastpianisten van CD en ik zal zelf ook wat spelen.  

Verder gaat Thea mee voor en dat doet me goed. We gaan er een mooie viering van maken. 

 
Gebed om luisterbereidheid   

V. Om luisterbereidheid bidden wij 

 in dit uur rond de Schrift. 

A. Dat wij niet zomaar horen 

 wat wij wíllen horen, 

 maar dat wij horen en verstaan 

 wat wij nog niet weten 

 of niet willen weten. 
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 Dat wij uit oude en bekende verhalen 

 nieuwe schatten van bevrijding delven. 

V. Daarom bidden wij: 

 Levende God,  

 maak ons benieuwd, zo schamper als wij zijn; 

 maak ons vrolijk, zo aangeslagen als wij zijn; 

 maak ons betrokken, zo eenzelvig als wij zijn; 

 En bovenal: 

 maak ons opstandig, zo ingegraven als wij zijn. 

 Maak ons vindbaar voor toekomst,  

 zo verloren als wij zijn aan de bestaande orde 

 van ieder-voor-zich en God voor ons allen. 

A. Om luisterbereidheid bidden wij 

 in dit uur rond de Schrift. 

 

Jeremia 31,15-17 

Dit zegt de Eeuwige: In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel beweent haar zonen, 

zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de Eeuwige: Huil 

niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond– spreekt de Eeuwige. Ze 

keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren 

naar hun eigen land terug– spreekt de Eeuwige. 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Matteüs 2,7-18   

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten 

wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de 

woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het 

gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd 

hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden 

zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze 

dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het 

kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze 

hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 

Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze 

via een andere route terug naar hun land. Kort nadat zij op die manier de wijk genomen 

hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht 

met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar 

het kind op zoek en wil het ombrengen.’ Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het 

kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in 

vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon 

geroepen.’ 

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en 

afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem 

en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. Zo ging in 

vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en 

klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet 

meer.’ 
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Overweging 

We zijn het een beetje kwijtgeraakt, het vermogen om te dromen, laat staan voorspellend. In 

onze wereld is er zoveel verklaarbaar en tastbaar dat dingen die je wel hebt ervaren maar niet 

kunt verklaren al snel een stempeltje krijgen ("eigenaardig", "onverklaarbaar) 

 

In een bepaalde context kennen we het wel. Zo is het heel gewoon dat Harry Potter kan 

toveren (als hij ‘Lumos’ roept gloeit de punt van zijn toverstok als een lampje) en ook dat 

Spiderman van gebouw tot gebouw springt, zwaaiend aan zijn spinnedraden. Ik hoor u al 

denken “ja, maar dat zijn boeken, of: dat is een film”. En daar is het toegestaan om je 

verbeelding te gebruiken om bijzondere dingen te laten gebeuren. Het is zelfs noodzakelijk 

voor een interessante verhaallijn. 

 

Hoe anders is dat als het gaat om ons eigen leven. Kunnen we ons geweldige intellect terzijde 

schuiven als we geroepen worden om een andere weg te gaan? 

 

In de lezing uit Matteüs wordt tweemaal een voorspellende droom gebruikt om de terugreis te 

veranderen. De eerste keer betreft het de magiërs. Het zou zo gegaan kunnen zijn: “Balthasar, 

dit is toch niet de weg die we op de heenweg hadden?” “Nee, “ antwoordde Balthasar, “ik volg 

de omleidingsroute. Ik heb een droom gehad. “ en dat de andere twee antwoorden “Oh, nou, 

dan snap ik het, dan gaan we nu zo.” 

 
Dromen en visioenen 

God spreekt in het oude en nieuwe testament via dromen en visioenen. Een visioen is een 

ervaring die zowel overdag als ’s-nachts kan plaatsvinden en waarbij God zijn bedoeling 

kenbaar maakt. Niet alle dromen zijn belangrijk; sommige dromen zijn betekenisloos 

(Prediker 5:6: Dromerij en lege woorden zijn er al genoeg. Dus heb ontzag voor God). Dat is 

interessant; kennelijk heb je enerzijds de boodschap en anderzijds wat de ontvanger er van 

maakt. Houd die gedachte even vast. 

In het geval van de magiërs was het heel duidelijk. De boodschap leidde tot een 

omleidingsroute. Bij Jozef ook; hij leidde zijn vrouw weg uit het gevaarlijke land van Herodes. 

Overigens is niet helemaal duidelijk of de kindermoord van Bethlehem wel heeft 

plaatsgevonden; behalve in Matteus wordt het nergens genoemd en ook historische bronnen 

zwijgen op dit punt. Het is wel bekend dat het er in Judea wild aan toe ging tegen het einde 

van de regeerperiode van Herodes1.Het is dus heel goed voorstelbaar dat Jozef zich bewust 

werd van een omgeving die niet geschikt was voor het opvoeden van een baby en daarnaar 

handelde.  

 
Stem in Rama 

Overigens staat er in deze lezing tweemaal een verwijzing naar een oudtestamentische 

passage (‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ En gezegd is door de profeet Jeremia: ‘Er 

klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde 

niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.’). Die verwijzingen heeft Matteus aangebracht 

om duidelijk te maken dat Jezus de uitverkorene was, de profeet op wie de Joden al eeuwen 

wachtten. Dat de profetie, de voorspelling, in vervulling was gegaan. 

                                                           
1 “De laatste jaren van Herodes’ regering worden gekenmerkt door terreur” – Bijbelencultuur.nl 
http://www.bijbelencultuur.nl/bijbelboeken/marcus/de-familie-van-herodes 
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Nu hebben we drie elementen die we bij elkaar kunnen brengen: 

Dromen visioenen, voorspellingen waarin de Eeuwige aangeeft wat zijn bedoelingen zijn met 

ons als individu, als gemeenschap, als volk, de aarde 

Mensen die betekenis geven aan de voorspelling, die handelen naar datgene wat hen 

ingegeven wordt. 

Verslagleggers die duidelijk maken dat de profetie in vervulling gaat 

Ik wil me even focussen op de tweede groep. Mensen die betekenis geven aan een droom of 

een visioen.  

In Harry Potter wil de slechterik, Voldemort, Harry vermoorden omdat hij gelooft dat een 

profetie waar is waarin is aangegeven “dat één niet kan bestaan met de ander”. Door de 

belangrijkste ‘goede’ tovenaar in het boek, professor Perkamentus, wordt echter benadrukt 

dat die profetie betekenis heeft gekregen doordat Voldemort hem geloofde en daarnaar is gaan 

handelen.  

 
Parallel 

Ik zie daardoor een parallel tussen dromen, visioenen, voorspellingen en onze goede 

voornemens die we over een paar dagen weer gaan maken. Als je betekenis geeft aan je 

voornemen door ernaar te handelen, er echt voor te gaan, erover te vertellen, dan kun je van 

je voornemen werkelijkheid maken.  

Gisteren zag ik een filmpje op Youtube van Wubbo Ockels. Op zijn sterfbed, letterlijk, hij had 

nog een paar uur te leven, vertelde hij hoe bijzonder de aarde was, die kleine blauwe planeet 

in dat onmetelijke universum. Dat hij dat gezien had vanuit de ruimte. Dat er geen tweede 

aarde is, geen reserve. En dat hij zo van deze aarde houdt, die bijzondere samenstelling van 

moleculen waar, door een schitterend ongeluk, leven op is ontstaan. En dat het niet goed gaat 

met de aarde, vanwege vervuiling, opraken van delfstoffen, opbranden van hulpbronnen. En 

dat wij een verschil kunnen maken als we werkelijk een punt maken van het hergebruik van 

bouwstoffen, het gebruik van duurzame energie. En dat elke kleine stap telt. 

 
Profeet 

Je zou kunnen zeggen dat Wubbo Ockels een profeet is van onze tijd. Hij spreekt tot ons in 

onze taal en van zijn boodschap weten we, voelen we, dat die klopt. Al Gore deed dat eerder in 

zijn film “een ongemakkelijke waarheid” (an inconvenient truth) waarin hij aantoonde dat de 

mens het klimaat beïnvloedt. En niet in de goede richting… 

Mijn stapje voor 2015 is een oplaadpaal voor mijn huis, om mijn auto, die op elektriciteit kan 

rijden, ook daadwerkelijk dagelijks op te laden. Dat is veel zuiniger en veel beter voor het 

milieu. Voor mijn huis is het echter  gemeentegrond en we wonen in beschermd stadsgezicht, 

dus het gaat waarschijnlijk wat lawaai geven voor het zover is. Maar ach, voor Jozef was het 

ook niet makkelijk om naar Egypte te gaan, maar hij ging. 

Ik wil daar nog iets aan toevoegen en dat is de kracht van imaginatie. Dat is je een voorstelling 

maken van het resultaat met je sterkste zintuigen. Voor veel mensen is dat visueel; ze zien de 

perfecte race, de perfecte turnoefening voor zich, stap voor stap, beweging voor beweging, en 

hoeven die dan alleen nog maar eindeloos te oefenen en uit te voeren op het juiste moment.  

Ik ben meer auditief ingesteld en voor mij is het zaak het gewenste resultaat te verrijken met 

klank, harmonie, volume. Door me een voorstelling te maken van het eindresultaat versterk 

ik mijn intentie. 

 

En zo kom ik tot mijn conclusie. Dromen, visioenen, voorspellingen, voornemens geven 

richting aan ons leven, niet door degene die ze geeft, zelfs niet door de inhoud van de 
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boodschap, maar door wat de ontvanger er mee doet. Jij bent de ontvanger. Je kunt een 

verschil maken door je te laten leiden door wat tot je komt waarvan je weet dat het goed is. 

Omarm elkaar in alle vurigheid, zoals Hans predikte in de kerstnacht. Beter zorgen voor je 

medemens, stoppen met roken, beter omgaan met onze aarde. Maak het concreet. Zie het 

voor je. En ga dan naar Egypte. 

Moge het zo zijn 

 

Muzikaal intermezzo 

 
Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat ik nooit alleen ben, 

dat God bij mij is, dat ik hem Vader mag noemen. 

Ik geloof dat God zijn mensenkind Jezus  

naar de aarde gezonden heeft. 

Ik geloof dat Jezus mij leert  

hoe ik mijzelf en anderen kan bevrijden van zonde en schuld. 

Ik geloof dat de geest van Jezus Christus in mij leeft en werkt. 

Ik geloof dat ik moet bouwen  

aan de gemeenschap van Gods volk, 

waarin de stem van de minsten  

als eerste gehoord moet worden. 

Ik geloof dat ik nooit zo ver van God kan weglopen 

dat er geen terugkeer meer mogelijk is. 

Ik geloof dat ik nooit zo ver kan afdwalen 

dat God mij niet meer naar zich toe wil trekken. 

Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood: 

de blijdschap en niet het verdriet. 

Ik geloof dat Hij zijn schepping koestert tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 

 
Tafelgebed      

Wij breken en wij delen, 

wij breken samen brood 

en reiken aan elkaar de beker. 

Dit eeuwenoud gebaar 

herhalen wij vandaag. 
 

Met breken en delen 

vieren we gemeenschap 

en belijden we gelijkheid, 

solidariteit en mededogen. 
 

Een volk begon de uittocht 

bevrijdde zich van slavernij, 

het trok door de woestijn. 
 



 

 

   pag. 7 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Jezus van Nazareth uit Palestina, 

zijn leven was geven, breken en delen. 

Hij nam het brood en de beker 

en gaf ons zijn erfenis. 
 

Zo willen wij ook leven  

samen met iedereen die we op ons pad vinden 

de mensen voor wie wij kiezen 

en de mensen die ons vreemd zijn.  
 

Daarom herhalen wij vanmorgen 

dit oud gebaar 

van breken en van delen. 

 

Nodiging 

 
Breken en delen van brood en wijn 

Onze Vader 

Onze Vader, 

al zolang onderweg 

van de hemel naar de aarde, 

Uw Naam worde geheiligd, 

nooit meer in gevechten 

van volk tegen volk, 

van man tegen man; 

Uw Naam worde gedaan en doorgegeven 

in gerechtigheid en vrede, 

van mens tot mens, 

van land tot land, 

over heel de wereld. 

 

Laat komen uw rijk 

door allen die veranderd zijn 

in mensen van vrede en mededogen. 

 

Laat gebeuren in ons midden 

wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel. 

 

Geef ons heden zoveel inzicht 

dat wij weten wat ons werkelijk 

tot vrede en toekomst brengt. 

 

Vergeef ons dat wij U tegenhielden 

in zoveel mensen, 

zoveel eeuwen lang. 

 

En leid ons weg uit de verleiding 

tot macht en geweld, 
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maar verlos ons vandaag nog 

van één wereld voor enkelen 

en open die wereld 

van God en mens met allen. 

 

Amen. 

 

Slotlied: Altijd Aanwezige    Simone Huisman / Tom Löwenthal 

Altijd Aanwezige, 

cirkel en kern van mijn leven, 

jij trekt aan en omhult. 

Ruimte van liefde, 

nodig mij uit 

om binnen te gaan. 

 
Zegenbede 

De Levende zegene en behoede u. 

De Levende doe Zijn aangezicht over u lichten 

en zij u genadig. 

De Levende verheffe zijn aangezicht over u 

en geve u vrede. 
 

Zegen ons en behoedt ons, 

doe lichten over ons Uw aangezicht 

en wees ons genadig 
 

Zegen ons en behoedt ons, 

doe lichten over ons Uw aangezicht 

en geef ons vrede. 

 


