Dagthema: Hoop Vertrouwen
Overweging 9augustus – Gerrard Boot
“… dat nieuwe Jeruzalem, hoe ver staat dat van ons af? Ik denk dat het zo dichtbij is als je wilt. Ieder
stukje goed leven, is een stukje…”
Eerste lezing uit Zacharia
Tweede lezing uit de Psalmen
Openingsgebed:
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de
Eeuwige,
die is, was en komt.
En van Jezus van Nazareth, die in zijn menszijn
het goddelijke op deze wereld bracht.
En van de Geest, die haar liefdevolle energie
door ons heen blaast,
zodat wij – vervuld met licht en liefde –
mens kunnen zijn op aarde.
Lied: Altijd aanwezige
Altijd Aanwezige,
cirkel en kern van mijn leven,
jij trekt aan en omhult.
Ruimte van liefde,
nodig mij uit
om binnen te gaan.
Welkom en inleiding
Lieve duiven, lieve digiduiven, lieve duiven hier aanwezig,
Vandaag is het de opening van het nieuwe seizoen. Heel fijn dat jullie daarbij aanwezig zijn. De
opening van een nieuw seizoen, na een heel bewogen jaar. We hebben elkaar amper in het echt
gezien, maar we hebben wel contact gehouden. We hebben geleerd dat contact op afstand innig kan
zijn, en we hebben ook beseft hoe fijn het is elkaar weer van dichtbij te kunnen horen en
aanschouwen. Ik ben daarom heel blij hier vanmorgen te zijn, ook omdat dit sinds heel lange tijd
weer de eerste keer is dat het koor kan gaan zingen. Corrie kan vandaag nog niet meedoen, wat zij
heel jammer vindt. Hopelijk kan het in de nabije toekomst weer wel. De viering is daarom een
beetje rondom het koor opgebouwd. We horen zes liederen, en mogen hier, en thuis, met die
liederen meezingen. De inhoud van de liederen sluit mooi aan bij de twee teksten uit het
oecumenisch rooster, die straks door Fred (die Yvonne vervangt) zullen worden voorgelezen. Hoop
en verlangen, verlangen en hoop: dat is het thema van de viering vandaag. Ik hoop dat deze viering
u, of u een trouwe duif bent, of voor het eerst hier bent, of je op de Prinsengracht bent of via zoom,
mag inspireren.

Lied:
Huub Oosterhuis/ Tom Löwenthal
De woorden die wij spraken tot elkaar,
haastige harde lieve onverstane,
de nacht die wij verzwegen voor elkaar,
de bange dromen, de doorluchte wanen,
de dagen die wij gingen met elkaar
in donker woud door schaduwlichte lanen.
De mensen die wij werden één voor één,
spelende handen helderziende ogen,
lichamen stromend water steen en been,
vurige zielen vonken mededogen,
die ene die wij zijn en anders geen,
die anderen die wij nog worden mogen.
Dit niets dat overleeft ternauwernood,
dit alles dat ik ben in vrees en beven,
dit enig hier nu tegen doem en dood,
dit korte, lichte, lange eigen leven
dat wij ontvangen als genadebrood,
dat ons gegeven is en blijft gegeven.
Gebed
Eerste Lezing: Zacharia, 8, 4-8
Dit zegt de Heer van de hemelse machten: opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude
mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van
de spelende kinderen. Dit zegt de Heer van de hemelse machten: ook al lijkt het jullie, die van dit
volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? Dit zegt de Heer van
de hemelse machten: ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar
de zon ondergaat en hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn
en ik hun God, in onwankelbare trouw.
Tweede lezing: Psalm 34, 12-23
Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de Heer.
Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog,
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
Het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen,
zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan,
hij wist hun namen op de aarde uit.

De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen,
hij bevrijdt hen uit de nood,
Gebroken mensen is de Heer nabij,
hij redt wie zwaar wordt getroffen.
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,
de Heer zal hem steeds weer bevrijden.
Hij waakt zelfs over zijn beenderen,
niet een ervan wordt verbrijzeld.
Een slecht mensen komt om door eigen kwaad,
wie een rechtvaardige haat zal boeten,
De Heer redt het leven van zijn dienaren,
nooit zal boeten wie schuilt bij hem.
Lied: LIED VAN ALLE DAGEN
Nooit hoorden wij
andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen
wat handen niet kunnen.
Nooit andere
goddelozer mensen dan wij.

H.Oosterhuis / A.Oomen

Maar er was daglicht,
alle dagen, wat ook gebeurde,
alsof wij liepen
over een onzichtbaar weefsel,
boven de afgrond gespannen,
dat niet scheurde.
Nooit werd iemand
weggetild uit de tijd.
Maar soms even
wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.
Overweging
Het verlangen naar een nieuw leven, naar een nieuwe situatie. Wie heeft dat niet? Je kleinkinderen
weer kunnen vragen bij je op bezoek te komen of naar hun verjaardag te gaan, weer een dance
festival te bezoeken, weer naar je werk te kunnen en daar al je collega’s te zien, weer naar de Duif
te kunnen waar het koor voltallig aanwezig is…..
We hebben genoeg gedroomd afgelopen jaar, we hebben verlangen gehad, hoop misschien. Over
het hopen en verlangen naar een echt goede wereld, daarover gaat deze viering. In Zacharias wordt
het beeld geschetst van het nieuwe Jeruzalem, waar de ouderen zich geliefd weten en de kinderen
kunnen spelen. En in Psalm 34 een wereld waarin het goede wordt beloond, en daarmee, het kwade
afgestraft. Met die Psalm komt daarmee een tweede element naar voren: wat is dan die goede
wereld, wat is het goede, en wat het kwade?

In Zacharias gaat het over de uittocht uit de slavernij, weg van onderdrukking. Je zelf kunnen zijn,
een volwaardig mens zijn. Mee te kunnen doen, waardering te ondervinden voor wie je bent. In de
Psalm klinkt het: heb het leven lief, heb dat leven lief.
Het verlangen naar zo’n echt goede wereld: kunnen we dat opbrengen? Hebben we dat verlangen?
Met alle ellende waar we over horen, kan dat moeilijk zijn. Een klimaatcrisis lijkt onafwendbaar, de
problemen in Afghanistan zijn afschuwelijk. Zelfs onze eigen overheid lukt het niet goed voor haar
burgers te zorgen, en in plaats daarvan worden velen – en dan vaak degenen met de buitenlandse
namen – als potentiële fraudeurs gezien. Dus er is genoeg om somber van te worden.
Maar toen dat in de voorbespreking geopperd werd, zij Helma: maar als je nu direct om je heen
kijkt. Het contact met je buren, is dat goed? Ja dat contact was goed. Vlak om ons heen zien we veel
moois, liefde die we van familie ondervinden, buren die elkaar helpen, een docent die zich echt
inzet voor een leerling. En ook als je er wat meer over na denkt, is er heel veel goeds.
Ik denk dat het verlangen naar een goede wereld onstuitbaar is. Altijd hebben mensen daar naar
verlangd. In moeilijke situaties soms heel heftig, maar ook in rustiger perioden.
Verlangen alleen is niet genoeg, je moet er ook van overtuigd zijn dat die goede wereld er kan
komen. Je moet die hoop hebben. Maranca zei het prachtig: met hoop, wordt verlangen een
zoektocht.
Alleen hoop, kan maken dat je achteroverleunt, dat je niks doet en alleen maar hoopt. Het diep
verlangen dat iets werkelijkheid wordt is ook nodig.
Hoe groot is dat nieuwe Jeruzalem, hoe ver staat dat van ons af? Ik denk dat het zo dichtbij is als je
wilt. Ieder stukje goed leven, is een stukje nieuw Jeruzalem. Wanneer je de hele zomer in de stad
bent en geen kant uit kan, kun je 1 stoeptegel voor of achter je huis weghalen en er wat plantjes in
zetten. Zorg er wel voor dat niemand er over struikelt, maar het geeft fleur, en levert misschien ook
een praatje op met voorbijgangers die zo’n stokroos ook mooi vinden. Het nieuwe Jeruzalem begint
wat mij betreft daarom heel dichtbij. Natuurlijk stopt het niet bij een stoeptegel, en gaat het ook
om een eerlijke verdeling van voedsel, een eerlijke verdeling in de wereld van de coronavaccins, en
schone lucht en droge voeten voor iedereen. Het gaat uiteindelijk om de stoel van het recht, de
tafel der armen.
Wat is die stoel van het recht, wat is rechtvaardigheid? Ook armen kunnen veel rottigheid uithalen.
Van vele goede voorzieningen die ons land kent, wordt misbruik gemaakt. Ik sluit daar mijn ogen
niet voor. Wanneer de overheid geld uitgeeft aan het je kunnen laten testen, zie ik dat er malafide
testbureautjes opduiken om daar een slaatje uit te slaan. Dat is verwerpelijk. En er vindt heel veel
rottigheid plaats, alleen al in de stad. Zinloze vernielingen, zinloos geweld. Dat is echt fout, het is
goed als daartegen opgetreden wordt, en daarvoor is het ook nodig om te weten waarom die daders
dat doen. Alleen dan kun je dergelijke dingen voorkomen. Maak jongeren verantwoordelijk voor de
inrichting van hun pleintje. Dan gaan ze het niet zomaar meer vernielen. Zorg dat ieder een eigen
verantwoordelijkheid heeft. Dan ga je je veel eerder verantwoordelijk gedragen.
Het onderkennen dat rottigheid rottigheid is, is niet zo moeilijk. Maar het bestraffen van het kwaad,
en zelfs het onderscheid tussen goed en kwaad, dat is veel moelijker.
Toen ik tijdens de voorbespreking zei dat ik dat stukje over het kwaad uit Psalm 34 misschien wilde
overslaan, daagde Helma me uit en zei juist daarin geïnteresseerd te zijn. En daar heeft ze gelijk in.
We leven niet in een zoete roze suikerwereld, en we moeten ook niet doen alsof dat zo is. Er is
kwaad.
Een vriendin die ik al heel lang ken werd lange tijd geleden een heel jaar gestalkt, door een leraar
op de sportschool die een relatie met haar wilde. Met moeite kon ze, na dat jaar door hem te zijn
achtervolgd, dat contact van zich afhouden. Vorige week belde ze, omdat ze er bij toeval was achter
gekomen dat deze man deze zomer strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij wordt ervan verdacht precies
in de periode dat hij haar stalkte tegenover meerdere vrouwen zeer ernstig geweld te hebben

gepleegd. Het patroon daarbij was precies hoe het haar was overkomen. Ze trilde toen ze het las, ze
was door het oog van de naald gegaan. Dergelijk gewelddadig gedrag is echt fout, het echte kwaad.
Maar het onderscheid tussen goed en kwaad kan ook heel moeilijk zijn. Zo moeilijk, dat je
voorzichtig moet zijn om er over te oordelen.
Ik ben al een tijdje bezig om voor mijn moeder haar familiegeschiedenis op te schrijven. Ik kwam
toen ook terecht bij de broer van mijn vader, mijn oom dus. Deze oom verliet Nederland op zijn
zeventiende, en heeft altijd buiten Europa gewerkt, en is uiteindelijk terechtgekomen in Brussel.
Hij bekijkt zijn verleden dus echt van een afstand. Toen ik hem vroeg naar zijn vader – mijn opa noemde hij een paar dingen. Opa was in de oorlog vrij dapper geweest. Hij was huisarts, en had met
een aantal smoezen een flink aantal mannen uit het dorp kunnen behoeden voor transport naar
Duitsland, door te verklaren dat zij daar medisch niet toe in staat waren. Maar wat mijn oom echt
aangreep, was het volgende. Kort na de bevrijding werden de vrouwen en meisjes die met de
Duitsers geheuld zouden hebben, midden in het dorp, op de Voorstraat, op een kar gezet, en
kaalgeknipt. Opa woonde er tegenover en had het raam opengedaan en woedend, maar ook
machteloos, geroepen dat de meute daar mee moest stoppen, dat ze niet het recht hadden zo te
handelen. Het had geen effect gehad. Maar het had mijn oom zo aangegrepen dat hij het 65 jaar
later nog vertelde.
Dit riep bij mij ook direct de herinnering op aan het boek De Vergelding, van Jan Brokken.
Jan Brokken woonde in zijn jeugd in het dorpje Rhoon. Er was daar in de oorlog een aanslag
gepleegd op een paar Duitse soldaten, doordat elektriciteitsdraden waren losgeknipt, waar die
soldaten tegenaan waren gelopen. Die aanslag had tot afschuwelijke represailles geleid, en het was
in het dorp nooit duidelijk geworden wie die aanslag eigenlijk op zijn geweten had. Jan Brokken
wilde dit jaren na dato uitzoeken, en hij sprake met honderden oud-dorpsgenoten daarover.
In het boek beschrijft Brokken wat er volgens hem is gebeurd in het dorp in die tijd, met de mensen
die in het verzet gingen, met hen die dat niet deden, en met hen die slachtoffer werden. En man
ging aan het begin van de oorlog plots in het verzet, vrouw en twee kinderen achterlatend. Hij liet
de hele oorlog niks meer van zich horen. Zijn vrouw kon geen kant uit. Snel was haar geld op, en
ook haar schoonfamilie wilde haar geen eten geven. Uiteindelijk raakte ze in contact met een
Duitse soldaat. Maar voor het zo ver is, gebeurde het volgende en ik lees voor:
“Met lege tassen fietste ze naar de Rijsdijk terug. Ergens op dat traject moet er iets geknapt zijn in
haar. Toen ze thuiskwam zag haar dochter een laaiende woedende woede in haar ogen.” Ik lees uit
Brokkens verslag verder voor:
“Toch geen Dirkje nog bij acht boeren langs om te vragen om werk. Werk op het land, werk in de
huishouding, het maakte haar niet uit. ‘Als een van die boeren me desnoods voor een schijntje in
dienst had genomen, zou er niet gebeurd zijn wat er gebeurd is’ riep ze in 1946 haar rechter toe.
Waarop deze minzaam glimlachte.”
Ik ga nog even verder:
“In 1944 werd haar zoontje ziek en overleed. Toen slonk haar weerstand tot nul. Ze klopte op
aanraden van haar schoonzus aan bij het kasteel in Rhoon, waar Duitsers zaten. Twee jaar later
oordeelde de rechter: ‘Door haar schoonzuster werd verdachte tot verkeerde dingen verleid’.
Brokken vervolgt: “De rechter begreep er weinig van: ze werd door haar hongerige kinderen tot
‘verkeerde dingen’ verleid’.”
Wie handelde hier goed, en wie fout? Is het goed om in het verzet gaan, als je daarmee je gezin in
armoede achterlaat, en ze bijna dwingt tot foute contacten? En is het fout, als je op die manier je
gezin probeert te redden? Ik durf het niet te zeggen.
Het maken van een vergelijking met een oorlogssituatie is altijd riskant, omdat die situaties zo
extreem zijn, dat ze buiten de gewone werkelijkheid lijken te staan.

Dat is ook wel zo, maar wat ik met het voorbeeld duidelijk wil maken, is dat je – denk ik –
voorzichtig moet zijn om anderen te veroordelen, in ieder geval niet in situaties waarvan je de
achtergrond niet kent.
Onderzoek de feiten, en oordeel dan met mildheid.
Tot zo ver het goed en kwaad.
Waar leidt dit toe? Waarop kunnen wij hopen en vertrouwen?
In het lied ‘Nooit hoorden wij andere stemmen’ horen hij: wij dromen er soms van de werkelijkheid
te overstijgen. Dat is dus het dromen van het nieuwe Jeruzalem.
Weet je daarbij gesterkt door elkaar, door God die liefde is, en rechtvaardigheid.
Moge het zo zijn.
Pianomuziek
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de Geest
van leven en liefde,
ver aan mij vooraf,
royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem Eeuwige,
maar het liefste
noem ik Haar Schepper.
Ik geloof in mensen,
gedreven door de Geest,
die mij vóórleven
wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.
Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:
mensen die samen zich oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.
Ik geloof in het goede,
dat wij nu eens verbergen
dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede
het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord
zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde. Amen.
Collecte
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Lied:
J. v. Opbergen / J.v.d.Velde
Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad aan wie ons griefde,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: ‘Hoe zal het morgen zijn?’
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Nodiging
Breken en delen van brood en wijn
Lied:
H.Oosterhuis/A.Oomen
A:
Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.
K:

Volk dat in duisternis gaat,
mensen met stomheid geslagen,
het zal geschieden, zegt Hij,
dat zij weer glanzen als nieuw.

A:

Van licht en stem zult Gij ons maken,
uw evenbeeld.

K:

Niet meer beklemd en verdeeld,
niet meer in woorden gevangen,
één en gekend en bevrijd,
eindelijk mens zal ik zijn.

A:

Van licht en stem zult gij ons maken,
uw evenbeeld.

K:

Daar staat de stoel van het recht,
daar zal staan de tafel der armen,
dan is de dag van het lam,
“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij.

A:

Van grond en vuur zult Gij ons maken,
hoog op rotsen, aan levend water,
van geur en smaak, van licht en stem,
uw evenbeeld.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Mededelingen
Slotlied:
Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort ?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.
Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen
waar snelt je voetstap heen ?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.

Huub Oosterhuis / Herman Rouw

Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.

Zegenbede
De heer zegene u en behoede u
De liefdevolle doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig
De rechtvaardige verheffe haar aangezicht over u, en geve u vrede
Amen

Collecte
In de Duif dragen veel mensen bij door een periodieke bankafschrijving. Je kunt ook een bijdrage in
de collecteschaal doen of een gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL20 RABO 0173 6297 92.
Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken zoals de huurkosten
van de kerk. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Met de volgende link kun je direct je bijdrage
overmaken: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw
Hartelijk dank !!!

