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Dagthema:  
 

Overweging 23 augustus – Harris Brautigam 
 

“… alle ups en downs die in een relatie kunnen voorkomen. Het is bezongen, 
uitgeschreeuwd en in stille woorden vervat.…” 
 

Lezing uit Genesis gezongen 

 

Woord van Welkom 
Van harte welkom; 
Ik als invaller-voorganger, met de hulp van 
Liesbeth, Natalie en Erwin. 
Klein in aantal, maar groot van geloof, 
zullen we maar zeggen. 
Deze dienst is wat anders van opzet. We 
hebben geen koor, niet in de normale 
opstelling, en op anderhalve meter afstand. 
Toch zijn we met elkaar verbonden in ons 
zoekend geloven en luisteren naar de 
woorden die we te horen krijgen. 
Ik wens ons een goed en heilzaam 
samenzijn! 
  
Een meditatie bij gezongen teksten 
 
TOELICHTING 
Ik koos zes ‘liedjes’ uit ons liturgisch 
repertoire onder het motto: “Lange Adem”. 
De verhouding tussen God en de mensen van 
alle eeuwen, tussen God en jou en mij, is er een van lange adem: van vallen en opstaan, van 
wanhoop en opeens een warme ervaring, van boosheid en omarming, van bewondering en 
afgrijzen, van nabijheid en gemis. Kortom: van alle ups en downs die in een relatie kunnen 
voorkomen. Het is bezongen, uitgeschreeuwd en in stille woorden vervat. 
Het eerste liedje is geschreven vanuit de gebeurtenissen rond Sodom en Gomorra, plaatsen 
die oorden van verderf en misdaad zijn. 
Lot, inwoner in die stad Sodom krijgt bezoek van 2 mannen, die engelen van God blijken te 
zijn en de opdracht hebben Lot en zijn gezin weg te halen uit Sodom, want God gaat die 
steden vernietigen. Lot wil eerst helemaal niet weg en moet worden gedwongen. Als ze dan 
uiteindelijk toch gaan worden Sodom en Gomorra met vuur vernietigd. Ze mogen niet 
omkijken, maar Lot’s vrouw kan de verleiding niet weerstaan en wordt in een zoutklomp 
veranderd. 
Haar verwarring wordt bezongen. 
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Verward 
voor de vrouw van Lot, Gen. 19 vs 23),, 
Tekst: Anneke Meiners, muziek: Mariëtte Harinck 
 
Mijn voeten vertragen, verlaten het pad 

verdwalen in de tijd 
hun stap is onzeker vol droevige schaduw 
Ik ben de richting kwijt. 
 
Mijn handen verzaken, vergeten gebaren 
verliezen keer op keer, 
hun werk is vergeven, gestold hun bewegen 
Ik vind geen houvast meer. 
 
Mijn ogen verdraaien, verdringen de wereld 
vermijden wat verwart, 
hun licht lijkt geweken, de passie verdwenen 
mijn wezen raakt verstard. 
 
En mijn hart draagt oude beelden 
in mijn hoofd klinken woorden van thuis 
en mijn oren horen vertrouwde muziek: 
Ik wil dansen, dansen de weg terug 
Naar huis! 
 
Even een pikante toegift. 
In de afronding in de bijbel van dit vernietigingsverhaal vertelt de schrijver dat Lot met zijn 2 
dochters in een verlaten streek terecht zijn gekomen. Er zijn geen mannen, hebben de 
dochters tot hun verdriet gesignaleerd. 
Wie niet sterk is moet slim zijn moete ze hebben gedacht. De oudste stelt voor om vader Lot 
voor het slapen gaan veel wijn te drinken geven, en dan gaat zij het eerste “bij hem liggen”, 
en de tweede dochter doet hetzelfde met vader de volgende nacht. En zo werden zij zwanger 
van hun vader. 
  
 
Woorden ter begeleiding en verantwoording 
Hij is een zwarte vlek in het donker….Wie? 
De mens, jij en ik, en die ander die net voorbijloopt.  
De mens, die zoveel kan, zwemmen en varen, lopen over de golven. De branding in zelfs. 
Maar dat is gevaarlijk. Kijk uit voor de muien. Dat kost levens. Want de mens kan veel, maar 
alleen de dood ontloopt hij niet.  
Enkel de dood bedacht hij niet, geneest hij niet, ontspringt hij niet, enkel de dood ontkomt 
hij niet. Conclusie: zijn met allen tegen de dood!  
Niet alleen tegen de dood van het lijf, maar ook tegen de dood van het verderf, de corruptie, 
de uitbuiting, de misleiding, tegen de dood van de liefde in ons waartoe wij geroepen zijn. 
Een oproep om tegen die dood te vechten. 
Anders gezegd: accepteren dat het leven niet maakbaar is. Dat lopen de branding in een 
overschatting is van de eigen mogelijkheden. 
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Zwemmen en Varen 
Tekst: Huub Oosterhuis, Muziek: Bernard Huibers 
 
Hij is een zwarte vlek in het donker 
hij is een vochtige plek op de grond 
hij is een windvlaag, hij kan bewegen 
draaien, kruipen, staan lopen rechtop. 
 
Refrein: 
Zwemmen en varen, lopen de branding in, 
Lopen, maar lopen over de zee. 
 
Zaaien en wachten, spinnen en naaien 
vogels vangen in kooien, kan hij –  
bomen rooien vechten met reuzen 
jagen en doden dat kan een mens. 
 
Refrein 
 
Huizen bouwen tegen de regen 
hij kan ook spreken hij heeft geluk 
zijn met velen hij kan ook denken 
enkel de dood bedacht hij niet, 
 
Refrein 
 
Vindingrijk ijzeren zenuwen 
alles hebben dat kan een mens 
lachen huilen kanker genezen 
enkel de dood geneest hij niet. 
 
Refrein 
 
Hij kan verzinnen muizen en bergen 
hij kan ook spelen zien zien zien 
bijten zingen hoog springen laag springen 
enkel de dood ontspringt hij niet. 
  
Refrein 
 
Tweemaal één zijn met tweeën   
harten ruilen (enkel de dood) 
vliegen vluchten elkaar ontkomen   
enkel de dood ontkomt hij niet 
 
refrein 
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Nooit en eenmaal toch en ooit nog 
zijn met tweeën tegen de nacht 
even de nacht ontkomen 
zijn met allen tegen de dood 
 
Refrein 
 
Woorden ter begeleiding  
Ik kan dit liedje van Petra en Tom bijna niet met droge oren aanhoren. Het raakt me tot in 
mijn binnenste. Die gezongen uitroep: Ik heb lief de aarde en de mensen. Het wordt bijna 
uitgeschreeuwd op wijze van ik-kan-niet-anders dan liefhebben, 
Het deed me denken aan een uitspraak van Abel Herzberg die ik ergens las: “ 
“Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat zij willen, 
Maar omdat een stem in hen oprijst. 
Zo zijn er ook mensen die geloven, 
Niet uit angst en niet uit hoop op beloning, 
Maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen. 
 
Ik hoor hier hoe de hartstocht van het zingen en geloven met de liefde verenigd is, en vanuit 
de eenheid even hartstochtelijk roept om Gods aanwezigheid in deze onze gebroken wereld! 
  
Ik heb lief de aarde en de mensen 
Tekst: Petra Kerssies; Muziek: Tom Löwenthal 
 
Keervers. 
Ik heb lief 
de aarde en de mensen 
 de Levende, mijn God 
met heel mijn hart 
ziel, kracht en verstand. 
 
“Been van mijn gebeente, 
ik fluisterde je naam: 
voor liefde ben je gemaakt. 
Wijzer dan de goden 
je zal tot inzicht komen: 
onderscheid de onmacht van het kwaad”. 
 
Mensen worden 
oud en grijs,  
geen god die ons in leven laat. 
In pijn en barensnood 
zijn wij geworden 
weten van verlies, rouw dood en verderf. 
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Wat is wijsheid 
op een wereld als deze 
waar kinderen sterven, 
mensen ongelukkig zijn. 
Je schiep verlangen 
en dromen en afgrond. 
Je wakkerde ons verlangen aan. 
 
Kom uit je hemel, 
schep hemel op aarde, 
doe ons weten van elkaar. 
Kom uit je hemel 
maak aarde een hemel 
en doe ons leven voor elkaar. 
 
Keervers. 
Ik heb lief 
de aarde en de mensen 
De Levende, mijn God 
Met heel mijn hart 
Ziel, kracht en verstand. 
  
Gedicht: Bestaan  Joost Zwagerman 
Nochtans belijd ik 
dat ik, tegen de klippen op, 
uiteindelijk in Hem geloof. 
 
Zijn grootste en finale wapenfeit: 
Hij is er niet. 
Hij is de alomtegenwoordige 
afwezigheid. 
 
Erg is dat niet 
ik ben er evenmin. 
 
Dat schept een band. 
In Zijn voldongen vacuüm 
houdt Hij zich uit de aard der zaak 
en uit principe blind en doof. 
 
Dat is verdrietig: 
men verlangt naar Hem. 
 
Toch is Hij hier. 
Dagelijks staat Hij in mij op. 
Men ziet dat niet. 
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Ik kan daar niets aan doen. 
Het is Gods rotstreek in een notendop.  
  
Woorden ter begeleiding 
Ik koos voor deze geloofsbelijdenis van de vroegere Abt Ton Baeten. Hij sprak zijn geloof uit 
in een kerk die hij zocht vanuit de gedachte dat de kerk niet zichzelf moet zoeken maar alles 
doet om een gemeenschap te zijn die Gods roeping wil vervullen. 
  
Geloofsbelijdenis  
Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet, 
waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten wordt, 
die geen onderscheid maakt tussen man en vrouw, 
tussen goed en slecht. 
Waar ieder heilig en zondig is, 
die geen rangen en standen kent 
waar allen van hoog tot laag 
werkelijk broeders en zusters zijn. 
Die haar eigen grenzen overschrijdt 
en een Tafel bereidt voor allen 
die zich tot Jezus Christus bekennen 
die het woord van God In dialoog belijden  
en waar communio hand in hand gaat met communicatie. 
Die niet heerst, maar dient, waar recht gedaan wordt aan allen, 
die niet denkt aan eigen roem, 
maar de kleinen eert en hen optilt uit hun vernedering, 
die op uittocht is naar de werkelijke bevrijding voor allen, 
die haar crisis te boven komt en blijft getuigen 
van de hoop die in haar leeft. 
 
Tijd van Leven 
Tekst: Huub Oosterhuis; Muziek: Henri Heuvelmans 
Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
tijd van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is 
 
Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten  
nergens blijven niemand weten  
tijd van kruipen angst en spijt 
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zee van tijd en eenzaamheid. 
 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
Voorbeden, met een beroep op Hem 
 
Om nieuw begin 
Waarom roep ik jou: omdat ik in jou allen oproep die jouw zegen willen uitdragen,                                       
Als een gemeenschap die elkaar bemoedigt, oproept en sterkt om die                  
aarde, ónze aarde beleefbaar te maken.! 
 
Muziek Tom Löwenthal; Tekst: Huub Oosterhuis 
 
Uit de diepte, 
jou – vergeten 
roep ik jou 
 
Dorstig doodop 
roep ik jou 
 
Vurig was je 
 vastbesloten 
toen je mij maakte (refr.) 
 
Toen was je jij 
ben je nog zo? 
 
Wil je opnieuw 
iets beginnen 
met mij? (refr.) 
 
Jij die tot hiertoe 
hebt volgehouden 
dat het onmogelijke 
mogelijk is. (refr.) 
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Zegen 
Tekst: Petra Kerssies; Muziek: Tom Löwenthal 
 
Ga nu allen heen in vrede 
met woorden van een ver verleden. 
gezegend gij, 
met Abraham, Sara, Hagar, Ismael en Isaäk, 
 
Moge de Levende ons zegenen en behoeden  
moge Zijn aangezicht ons verlichten en 
ZHij ons genadig zijn. 
Dat ZHij met ons is 
en wij in vrede leven. 
 
 
 
 
 
 

 


