
 
 
 

Dagthema: Christus Koning  
 
Overweging 21 november – Henk Kemper 
 
“… de laatste regels luidt: “Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe.” Dat is een mooi 
voornemen. In het licht van de lezingen van vandaag haal ik nóg een regeltje uit hetzelfde lied aan: 
“Kijk in plaats van omhoog óók een keertje…” 
 
Eerste lezing uit Sefanja 
Tweede lezing uit Johannes 
Derde lezing uit Marcus 
 
Openingsgebed 
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Ene  
en Eeuwige  die vele namen kent,  
God, Jahwe, Allah, de Enige,  
de Barmhartige, Schepper van groei en leven,  
van liefde en licht. 
 
Wij voeden onszelf met de woorden en daden  
van onze profeet en broeder Jezus.  
 
Wij geven de Geest vandaag alle kans  
om ons zielsdiep aan te raken  
en te vervullen met kracht en liefde. 
 
Lied: Altijd Aanwezig    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. 
 
Welkom en inleiding 
Goedemorgen, hartelijk welkom in deze viering van schrift en tafel. Hans en ik heten iedereen 
hartelijk welkom op deze zondagmorgen. Hans gaat mee voor. Dat krijg je er van als je me vraagt: 
“Met wie ga je voor?” Dan zeg ik: “Met jou, bijvoorbeeld.” Bekende, vertrouwde gezichten zien we 
én gezichten van mensen die voor het eerst hier zijn: voel je welkom, dit uur, allemaal. Daarnaast 
hartelijk welkom aan iedereen die de viering meevolgt via Zoom. ’t Is natuurlijk niet hetzelfde als 
hier fysiek aanwezig zijn, dus het is behelpen, maar ook jullie net zo hartelijk welkom. Weliswaar 
op afstand, maar toch figuurlijk en letterlijk verbonden. 
We hopen dat we een uur van bezinning en rust kunnen bieden. 
 



Wie vandaag gekomen is en denkt dat we wellicht luchtige lezingen voorgeschoteld krijgen, die 
moet ik teleurstellen. Het zijn wat je noemt lezingen uit de categorie “van dik hout zaagt men 
planken.” 
Geen vrolijkheid troef vandaag, maar kommer en kwel, vermaningen en een angstbeeld. Ga er 
maar voor zitten en houd je hart vast. 
 
Het kerkelijk jaar wordt vandaag afgesloten. Zet de oliebollen maar alvast klaar. Vanaf volgende 
week breekt de adventstijd aan.  
Traditioneel heet deze zondag de zondag van Christus Koning. Op de voorkant van het boekje een 
traditioneel plaatje van een als koning uitgedoste Christus. Menig gebrandschilderd raam kent 
dergelijke voorstellingen. 
Bij de afsluiting van het kerkelijk jaar komen er vandaag grote en zware woorden langs. Voor je het 
weet zitten we diep in de put en krijgen we een gevoel dat het er allemaal niet meer toe doet omdat 
we het toch allemaal hebben verknald.  
Het gaat over het einde van tijden en hel en verdoemenis voor eenieder die niet is voorbereid op 
het laatste oordeel. Misschien draagt dit contrast vanaf volgende week bij aan de hoopvolle tijd die 
we tegemoet gaan: de adventstijd, uitmondend in de kerstperiode. Maar vandaag zitten we er mooi 
mee. 
 
Om maar enig tegenwicht te geven aan de zware boodschap van vandaag heb ik geprobeerd om in 
ieder geval in de muziekkeuze steun te vinden en zekerheid. 
Immers, er is een boodschap die wij, Christenen, uitdragen, geloven en zeker weten. 
Wij erkennen de Altijd Aanwezige die we net bezongen. En we leven, zeker vanaf volgende week in 
de adventstijd, in de hoop dat alles goed zal komen. Wij wachten vol hoop op goede, betere tijden. 
In de tussentijd is het aan ons om vorm te geven aan een wereld die recht doet aan rechtelozen en 
die rekening houdt met de noden van eenieder. Dit tegen de verdrukking in van de tijdgeest. 
 
Laten we beseffen dat God onze God is. Wie anders? 
Niemand dan Hij heeft ons geroepen, juist op de momenten dat we Hem het meest nodig hebben. 
Niemand anders dan Hij is degene die ons het meest vertrouwd is en dichtbij als we zelf het verst 
weg dreigen te lopen. 
Het is goed om dán te beseffen dat het God zal zijn die zegt: “waar ben je. waar is je hartstocht. Kom 
bij me, als die ene van toen.” 
 
Laten we aan het begin van dit uur een moment van rust en bezinning creëren. Ruimte maken in 
ons hoofd en in ons hart. Ons richten op ons diepste zelf en de band die we hebben met onze 
schepper. 
 
Lied: Alles wacht op u vol hoop 
Alles wacht op u vol hoop. 
Alle levenden vragen u om voedsel. 
Neemt Gij hun adem weg, zij sterven 
en zij vallen terug in het stof. 
 
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen. 
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. 
 
 



 
Eerste Lezing: Sefanja 1, 14 – 2,3 
De grote dag van de Heer is nabij, 
hij is nabij en komt zeer snel. 
Hoor! De dag van de Heer! 
Zelfs de dappersten schreeuwen het uit!  
Die dag zal een dag zijn van razernij, 
een dag van angst en benauwdheid, 
een dag van rampspoed en onheil, 
een dag van duisternis en donkerheid, 
een dag van dreigende, donkere wolken,  
een dag van hoorngeschal en krijgsgeschreeuw 
tegen de vestingsteden en hun hoge torens.  
 
Ik zal de mensen angst aanjagen, 
ze zullen rondlopen als blinden, 
want ze hebben tegen de Heer gezondigd. 
Hun bloed wordt vergoten als was het maar stof, 
hun vlees zal tot straatvuil vergaan.  
Goud noch zilver kan hen redden 
als de toorn van de Heer hen treft, 
als het vuur van zijn woede de aarde verteert 
en hij al haar bewoners een gruwelijk einde bereidt.  
 
Kom tot jezelf en kom samen, schaamteloos volk, voordat mijn besluit gestalte krijgt – een dag 
verwaait als kaf -, voordat de brandende toorn van de Heer zich tegen je keert, voordat de dag van 
de toorn van de Heer zich tegen je keert. Zoek de Heer, allen in het land die nederig zijn en naar 
zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard 
op de dag van de toorn van de Heer 
 
Tweede Lezing: Johannes 1,1 – 1,8 
Openbaring van Johannes 
Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien 

wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn 
dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus 
heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.  
Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat 
hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.  
 
Aan de zeven gemeenten 
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die 
komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de 
eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en 
ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons 
heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in 
eeuwigheid. Amen.  
Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken 
hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. ‘Ik ben de alfa en de omega,’ 
zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ 
 



Lied: Dit ene weten wij         H.Roland Holst / Mariëtte Harinck 
Dit ene weten wij 
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren. 
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen 
 
Derde Lezing: Marcus 13, 14 -27 
Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), 
dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is moet niet naar 
beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, en wie op het land is moet niet naar huis 
gaan om zijn mantel te halen.  
Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst 
hebben! Bid dat het niet in de winter gebeurt, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen 
plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer 
komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered, maar omwille 
van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. Als iemand dan 
tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de Messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, want er zullen valse 
messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods 
uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van 
tevoren gezegd.  
Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer 
geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men 
de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de 
engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het 
uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. 
 
Overweging 
Toen ik voor de eerste keer kennisnam van de lezingen van vandaag werd ik niet meteen 
geestdriftig en blij van de inhoud. 
 
Zelf sta ik op het standpunt dat de woorden van het evangelie bedoeld zijn om mensen blij te 
maken en hen aan te sporen om wat van het leven te maken. Zodat we allemaal opgewekt weer aan 
het werk gaan, de komende week. 
Op het eerste gezicht dragen de lezingen vandaag niet zo bij aan vrolijkheid, optimisme en een 
gevoel van “lekker de schouders er onder, jongens.” 
Het tegenovergestelde dreigt misschien wel. 
 
Zeker, de eerste woorden van Sefanja klinken optimistisch. Hij schrijft: “De grote dag van de Heer is 
nabij, hij is nabij en komt zeer snel. Hoor (uitroepteken). De dag van de Heer (uitroepteken). 
Maar na deze woorden komt er een uitermate beangstigend beeld van onheil, donkerte, angst, 
benauwdheid en krijgsgeschreeuw. Goud noch zilver kan een mens redden als de toorn van de Heer 
de mensen treffen zal. 
 
Wie was die Sefanja eigenlijk. Was hij een zwartgallige, depressieve doemdenker die de mensen 
wilde meezuigen in ellende en narigheid? 
In de naam van Sefanja zit hoop, want zijn naam betekent vertaald: God heeft geborgen. Als je bij 
Hem, God, schuilt, ben je geborgen voor het oordeel op de dag van de Heer en zul je leven.” Het is 
net alsof Sefanja zijn eigen naam niet goed begreep.  



Als je zijn teksten hoort, dan denk je vrijwel meteen dat hij niet direct geslaagd is in het 
overbrengen van de boodschap van hoop en geborgenheid. Onheilswoorden overheersen immers. 
Hij rept niet over natuurschoon, bloemen, gras of dauw. Integendeel. En al helemaal niet over 
mensen voor mensen. 
 
Een verklaring valt te vinden in het feit dat Sefanja schreef in oud-testamentische stijl. 
Kenmerkend voor het toen gangbare beeld is dat onze God een hardvochtige God is die de mensen 
straft voor hun daden van zonde.  
In het laatste stukje van de lezing van Sefanja vandaag schuilt echter hoop: “Kom tot jezelf 
schaamteloos volk, vóórdat mijn besluit gestalte krijgt.” 
Daar waar de lezing in zijn algemeenheid een toon zet van “redding is niet meer mogelijk” en de 
kaarten zijn geschud, sprankelt hier een klein beetje hoop. De hoop dat God zijn voorgenomen 
besluit niet uitvoert indien de mensen zich beter gaan gedragen. 
 
In tegenstelling tot het gangbare oud-testamentische beeld van God, die straffende God, stelde 
Jezus ons een andere God voor. Een God die liefheeft, die fouten tot in het oneindige vergeeft en 
die het goede voor heeft met de mensen. 
Langzaamaan zijn we de woorden van Jezus gaan begrijpen: God is er voor jou en voor jou. Jij maakt 
in je dagelijks bestaan keuzes die funderen op de woorden van Jezus. 
 
Als je Marcus vandaag leest dan vraag je je af of Marcus die boodschap van Jezus heeft begrepen. 
Laten we eerlijk zijn, ook hij schrijft over verschrikkelijke dagen en zonsverduistering. Over een 
God die zijn eigen schepping vernielt. Zelf denk ik dat ‘mijn God’ zoiets niet doet. God is liefde en 
heeft het beste met ons voor, dus waarom zou Hij ons vernietigen. Zo denk ik er tenminste over. 
 
Zelf denk ik dat het vandaag gaat om de vraag: Waar hoor je bij. Of nog beter gezegd: waar wíl je bij 
horen. Daarvoor krijgen we in de lezingen handvatten aangereikt. Natuurlijk, de toon is een toon 
van dik hout. Maar dat is de eerste indruk. Als we dieper kijken naar de woorden achter de woorden, 
dan lezen we dat er richtlijnen staan om van de aarde een goede aarde te maken. Dat doen we door 
ons eigen gedrag niet te laten ontsporen. Dat we ons niet moeten laten leiden door valse profeten. 
Valse profeten zoals bezit, graaizucht en goederen. 
 
Deze Coronatijd draagt het risico in zich dat we veel kijken naar onze eigen belangen: wat mag ik 
wel en wat mag ik niet. Kan ik er onderuit komen? Of houd ik me aan dat wat gevraagd wordt. 
Spiegel ik mij aan mensen die het niet zo nauw nemen of houd ik mijn eigen morele kompas in 
beeld. Ben ik de betweter die anderen oordeelt of zelfs béoordeelt? Of ga ik de dialoog aan die 
verbinding brengt. 
 
Bij de voorbereiding stonden we stil bij het afgelopen jaar. We sluiten immers het kerkelijke jaar af. 
Bij de afsluiting van een kalenderjaar wordt vaak gemijmerd over het afgelopen jaar. 
We stelden vast dat het afgelopen jaar nog weer een jaar was waarin Corona domineerde. We 
mochten weinig ondernemen, moesten ons houden aan maatregelen en moesten binnen de 
mogelijkheden zoeken naar ontspanning en contacten met anderen. Met die bril op kom je al snel 
terecht in de toonzetting van de lezingen van vandaag. Maar… we stelden ook vast dat er veel 
positiefs is gebeurd: er lijkt een groeiende verbondenheid te zijn in onze gemeenschap. Tussen 
familie, bestuur, koor, liturgiedeelnemers. Ondanks de beperkingen zoeken we naar verbinding. 



We blijven met elkaar in gesprek en zoeken naar kansen en mogelijkheden. Spreken verbindende 
taal. En ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens, we blijven door dialoog in contact en 
behandelen elkaar met respect.  
Dat we in onze gemeenschap hebben ontdekt dat we fysiek bijeen kunnen komen en ook via Zoom 
kunnen participeren is een groot goed, al noemen sommigen deelname via Zoom een goede 
tweede. Omdat aanwezig zijn meerwaarde heeft in het contact. 
In het koor valt te horen dat het fijn is dat er weer gezongen kan worden. Ook daar is verbinding. 
Vroeger zeiden ze: “zingen is dubbel bidden.” Zo bezien bidden we wat af 😊. 
 
Misschien kunnen we de komende adventstijd nadenken over mooie voornemens Voornemens die 
we bij de start van het kalenderjaar maken verdampen vaak bij het eten van de laatste oliebol. Er 
liggen vier weken van verwachting en bezinning vóór ons. Een te overziene periode van bezinning 
en verwachting.  
Ook verwachtingen aan onszelf. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat de lezingen vandaag oproepen om je te richten op zaken die er echt toe 
doen in het leven. Dan gaat het niet over poen en bezit, maar dan tellen onderlinge verhoudingen 
en relaties. De één voor de ander. Niet God voor ons allen en ieder voor zich, maar… God voor ons 
allen, dóór ons allen. De ene mens voor de ander. Daar zijn waar je nodig bent. 
 
Mogen we geïnspireerd blijven om zo in het leven te staan. Mogen we elkaar inspireren dat vol te 
houden; soms tegen de verdrukking in. Want de hemel op aarde moet door ons zelf worden 
gemaakt. 
Kennen jullie het lied “Lef” van Karin Bloemen? Een van de laatste regels luidt: “Reik niet naar de 
hemel, maar haal hem naar je toe.” Dat is een mooi voornemen. In het licht van de lezingen van 
vandaag haal ik nóg een regeltje uit hetzelfde lied aan: “Kijk in plaats van omhoog óók een keertje 
naar opzij.” 
Moge dat zo zijn, opdat we oog blijven houden voor elkaar. 
 
Pianomuziek 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de aanwezigheid van de Eeuwige in onze wereld. 
Ik geloof in herkenning van Jezus onze broeder in mijn leven. 
Ik geloof in de troostende aanraking 
van de Geest die in en met ons is. 
 
Vertrouwen durf ik op U Onnoembare, die mij bij name kent. 
Vertrouwen op de wetenschap over U en uw Rijk, die in mij is. 
 
Ik geloof dat de kennis van vrede en gerechtigheid, 
van waarheid en geloof in onze ziel is gegrift. 
Ik geloof dat wij met elkaar en met Gods hulp 
in staat zijn het rijk van God dichterbij te brengen. 
Door kracht en tegenkracht, 
door de vonk die in ons allen is 
te laten ontvlammen 
met behulp van de Geest die waait waarheen Zij wil. 



Ik geloof dat wij alleen met elkaar in zachtheid en tederheid 
ons durven overgeven aan onze bestemming: 
Kind te zijn van God met een lichtend hart 
en een aanstekelijke liefde voor ieder schepsel dat leeft. 
Zo helpe mij de Barmhartige in wiens hand wij mogen rusten. 
Amen.  
 
Collecte 

In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroafschrijving. 
Mocht je hier (nog) geen gebruik van maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal 
doen. Daarmee kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken o.a. om wekelijkse 
vieringen te kunnen houden. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
Hartelijk dank!!! 
 
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek 
 
Tafelgebed     Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal 
DDeezzee  bbiijjeeeennkkoommsstt  zziijj  oonnss  ttoott  zzeeggeenn   
  
DDiitt  kkoommeenn  tteezzaammeenn  vvaann  mmeennsseenn,,  ggeezziicchhtteenn  eenn  zziieelleenn  
vvaann  hhiieerr  eenn  oovveerraall,,  aaaarrddee  eenn  hheemmeell,,  
ddeezzee  sseeccoonnddee  ddeerr  uurreenn  ddeerr  eeeeuuwweenn  
zziijj  oonnss  ttoott  zzeeggeenn..  
  
MMooggee  ddee  ddoonnkkeerree  nnaacchhtt  oonnzzee  ddaaggeenn  bbeehhooeeddeenn  
ddeezzee  nniieeuuwwee  ddaagg  oonnss  zzuuiivveerreenn,,  sstteerrkkeenn  
ddaatt  oonnzzee  bbooeeiieenn  ggeessllaaaakktt  
oonnzzee  hhoonnggeerr  ggeessttiilldd  
ddaatt  nniieett  ddee  ddoooodd  oopp  oonnss  vvaalltt..  
MMooggee  hheett  lliicchhtt  vvaann  ddee  mmoorrggeenn  
oovveerr  oonnss  ooppggaaaann,,  nniieeuuww  aallllee  ddaaggeenn..  
  
MMooggee  ddee  kkrraacchhtt  iinn  oonnss  vvaarreenn  
vvaann  JJeezzuuss  uuww  ddiieennssttkknneecchhtt  uuww  kkiinndd..  
DDaatt  oonnss  vvoooorr  ooggeenn  ssttaaaatt  hhiijj  ddoooorr  uu  ggeerrooeeppeenn  
bbeesstteemmdd  eenn  bbeezziieelldd  oomm  iinn  oonnss  mmiiddddeenn,,  
eeeennss  eenn  vvoooorrggooeedd,,  
ttee  zziijjnn  uuww  wwoooorrdd  uuww  vvoooorrbbeeeellddmmeennss  
aallddooeennddee  lliieeffddee,,  rreecchhtt  ––  
bbrroooodd  uuiitt  ddee  hheemmeell,,  wwaatteerr  uuiitt  ddee  rroottss  
wwiijjnnssttookk  wweerreellddwwiijjdd  vveerrttaakktt  ––  
  
DDaatt  wwaaaarr  wwiijj  ggaaaann  zziijjnn  ggeeeesstt  oonnss  oovveerrsscchhaadduuwwtt  
lliieeffddee  sstteerrkkeerr  ddaann  ddee  ddoooodd..  
  
  



DDiiee  mmeennss  ggeeddeennkkeenn  wwiijj  
aallss  eeeenn  vvaann  oonnss,,  aallss  eeeenn  mmeett  uu..  
MMooggee  hheett  ddeelleenn  vvaann  ddiitt  bbrroooodd  eenn  ddeezzee  bbeekkeerr  
oonnss  sstteerrkkeenn  iinn  ddee  hhoooopp  
ddaatt  hhiijj  lleevveenn  zzaall  iinn  oonnss  
uuiitt  kkrraacchhtt  vvaann  uu..  
  
DDaatt  eeeenn  nniieeuuwwee  wweerreelldd  kkoommeenn  zzaall  
wwaaaarr  bbrroooodd  eenn  lliieeffddee  iiss  ggeennooeegg  vvoooorr  aalllleenn..  
KKoomm  bbeevvrriijjddeenn  wweeeess  ggeennaaddiigg  
eerree  zziijj  uu  iinn  ddeenn  hhooggee  
ddiieepp  iinn  oonnss  mmiiddddeenn  
vvrreeddee  oopp  aaaarrddee  
kkoommee  wwaatt  kkoommtt..  
 
Nodiging / Breken en delen van brood en wijn 
Jezus’ leven stond in het teken van het doorvertellen en rondvertellen van hoe God de wereld 
bedoeld heeft. 
Het is aan ons om dat ook te doen en werk te maken van de totstandkoming van die wereld. 
Wie écht gegrepen wordt door Jezus’ idealen en daar werk van wil maken is welkom om brood en 
wijn te breken en te delen. Teken dat Jezus ons naliet. Teken van je wil om samen vorm te geven 
aan een liefdevolle wereld.  
 
We zijn intussen gewend aan onze huidige vorm van breken en delen: je komt naar voren en pakt 
zelf een stukje brood en doopt dat, als je wilt, in de wijn. 
Als je thuis deze viering meevolgt, dan nodig ik je uit om hetzelfde te doen, hetzij fysiek of in 
gedachten. Waar het om gaat is dat we ons één voelen in ons streven de dingen te doen die de 
wereld mooier en beter maken. 
 
Komt allen, voel je welkom. Alles staat klaar. 

Lied: Geschreven staat     Tekst Huub Oosterhuis;  Muziek Tom Löwenthal 
Geschreven staat dat uw Messias komt 
op zonnevlagen, vleugels van genezing 
en dat Gij komt in hem wees hier aanwezig 
opdat wij in ons vlees uw naam aanschouwen. 
 
Verschijn. De nacht is diep, de dagen leeg. 
De mensen sterven en zijn niet gelukkig. (2x) 
 
Zoals uw woord in den beginne sprak, 
zoals uw licht in den beginne lichtte, 
zo kome uw Messias, uw knecht-koning, 
een mens waarin Gij U te kennen geeft. 
 
In diepe nacht is hij de weg gegaan 
die in de afgrond voert der sprakelozen. (2x) 
 



Wees hier aanwezig, nu, als toen in hem. 
Wij waren ver weg, Gij een vreemde God, 
een onbekende naam, één van de velen. 
Maar hij heeft ons uw naam bemind gemaakt. 
 
Een zoon van uw Tora, in U geworteld 
Die ons geworden is tot heer en meester. (2x) 
 
Gedachten bij het thema 
Als het gaat over de waarheid 
Wil je brein maar één ding... 
Het wil gelijk 
 
Want als het gelijk heeft 
Dan voel je je goed 
 
En als je je goed voelt 
Dan ben je veilig 
 
Daarom zal het altijd en overal 
Bewijzen zoeken dat het waar is wat je gelooft 
 
Vanuit je brein bekeken 
Is wat jij denkt en vindt 
Altijd de ultieme waarheid 
 
Vanuit deze waarheid definieer je jezelf 
Vanuit deze waarheid probeert je brein te verbinden 
Met jezelf 
Met anderen 
 
Je brein denkt dat het overtuigen van andere mensen 
Helpt om je met hen te verbinden 
 
Immers: wanneer zij hetzelfde denken als jij 
Is er geen weerstand 
 
Daardoor lijkt het alsof je verbonden bent 
Maar, niets is minder waar 
 
Jouw waarheid en de waarheid van de ander 
Bestaan altijd uit een oordeel over de huidige situatie 
En vanuit oordelen kun je nooit oprecht verbinden 
 
Je verbindt dan vanuit je waarheid 
Maar zodra je waarheid verandert 
Is de verbinding weg 
 



Bij echte verbinding 
Is het niet meer belangrijk of je gelijk hebt of niet 
Bij echte verbinding is iedere waarheid welkom 
 
Echte verbinding gaat verder dan het verhaal dat je vertelt 
Echte verbinding gaat verder dan het verhaal dat je gelooft 
Over jezelf of over een ander 
 
Echte verbinding gaat over weten wie je bent 
Echte verbinding gaat over weten waar je voor staat 
 
Echte verbinding begint bij het niet langer veroordelen van jezelf 
 
Want wanneer je stopt met het veroordelen van jezelf 
Heb je niet meer de behoefte om gelijk te hebben 
 
Je hoeft dan jezelf niet langer te overtuigen 
Daardoor komt er ook ruimte voor de ander 
 
Je weet dan dat alles waar is 
En dat tegelijkertijd niets waar is 
 
Je hebt geen gelijk of ongelijk meer nodig 
Want je bent al verbonden 
Met jezelf en daardoor met de ander 
 
Het enige dat je dus hoeft te doen als je de verbinding kwijt bent 
Het enige dat je hoeft te doen als je nu bang bent of verdrietig 
Is je te verbinden met jezelf 
 
Dit doe je door te stoppen met het veroordelen van jezelf 
En door tegen jezelf te zeggen: het is OK en ik ben OK 
 
Het is OK dat ik bang ben 
Het is OK dat ik het even niet meer weet 
 
Sta jezelf toe om te voelen wat je voelt 
En weet: het is OK en ik ben OK 
 
Ik wens jullie een heerlijke zondag. Het komt goed, altijd! Jij bent OK en het is OK. Blijf in 
verbinding, met jezelf en met elkaar... 
 
 
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, 
maar verlos ons vandaag nog 
van één wereld voor enkelen 
en open die wereld 
van God en mens met allen. Amen. 
 
Slotlied: Scheur de wolken uiteen        Huub Oosterhuis / Antoine Oomen 
Scheur de wolken uiteen en kom. 
Hier nu wees onze God, wie anders ? 
Niemand anders heeft ons gezocht, 
niemand anders heeft zo geroepen 
als een verliefde: dit is mijn lichaam, 
open mij, eet mij, hier is mijn hart, 
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik. 
Als een verlorene heb je geroepen 
en ons hart draaide om, en hoorde. 
Waar ben je nu ? 
Waar bleef je hartstocht ? 
Ben je niet meer die ene van toen ? 
(2x) 
 
 



Wegzending en zegenbede 
 
Hopelijk hebben we elkaar kunnen inspireren en bemoedigen om de komende week werk te maken 
van een hemel op aarde. 
 
Mogen zich de komende week tal van kansen ontwikkelen om werk te maken van een wereld zoals 
Jezus die bedoeld heeft. Een wereld die God bedoeld heeft. Laten wij geloven in onszelf en in onze 
kracht en aanleg. 
 
Laten we zo meteen de wereld ingaan, maar niet voordat we gevraagd hebben 
om Gods onmisbare zegen: 
 
Moge de Heer ons zegenen en behoeden. 
Moge de Heer de glans van zijn gelaat over ons spreiden en ons genadig zijn. 
Moge de Heer zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken. 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


