
 
 

Dagthema: Er gloort hoop aan de horizon 
 
Overweging 31 juli– Natasja Bakker 
 
“…zakt de moed je letterlijk in de schoenen en wordt het zwaar lopen.  
De manier om toch op een plezierige manier daar te komen waar je wilt is door 
niet te ver vooruit te kijken. Als je van bocht naar bocht loopt is de totale 
afstand net zo ver maar …” 
 
Openingslied: Boek jij bent geleefd 
Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
In mijn letters staat geschreven 
dat alleen de geest doet leven. 
Licht en adem is de geest. 
Daarom ben ik neergeschreven: 
dat je zonder angst zult leven 
wat je leest. 
 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
Wou je leven met zovelen, 
hier op aarde, moet je delen: 
licht en adem, geld en goed. 
Wie maar leeft om meer te krijgen 
die zal sterven aan zijn eigen 
overvloed. 
 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven. 
Mozes heeft de weg gewezen, 
hoor de woorden der profeten: 
licht en adem zal er zijn. 
Als je mens wordt zoals Jezus. 



Liefde als een mens aanwezig, 
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij. 
Boek, jij bent geleefd, 
zeg ons hoe te leven.- 
Niemand weet hoe jij moet leven, 
nergens staat het opgeschreven, 
liefde tegen liefdespijn, 
vriendschap tegen duizend vrezen, 
zoet dat bitter kan genezen, 
mens voor mensen, recht en vrede, 
licht en adem, heel veel leven, 
mag je zijn. 
Vrouw, waar is je broer? 
mens, waar is je zusje? 
‘t Meeste van een mensenleven 
wordt het minste opgeschreven: 
hoe zij trouw zijn aan elkaar. 
Lijden, sterven, liefde leren, 
zouden wij dat ook proberen, 
werd het waar. 
 
Openingsgebed 
Roepende, wenkende God, 
Jij bent het, die ons hier verzameld hebt. 
Jij bent het, 
Die in ons midden aan het woord wil komen. 
Stem ons af op jou, Bron van Zijn. 
Laat ons jou ontmoeten, 
In dat, wat ons kan ontroeren. 
Nu, vandaag, in dit uur, 
En in ons hele leven. 
Amen 
 
Welkom en Inleiding 
 
Eerste lezing uit Hebreeën 6:9-12 



Beste vrienden, jullie merken dat ik jullie streng toespreek. Maar toch weet ik 
zeker dat jullie een goede toekomst krijgen. Jullie zullen door God gered 
worden. Want God is rechtvaardig. Hij vergeet niet hoeveel goede dingen 
jullie gedaan hebben. Jullie hebben andere christenen geholpen, en dat doen 
jullie nog steeds. Zo hebben jullie laten zien hoeveel je van God houdt.1Ik wil 
heel graag dat jullie je best blijven doen, tot het moment dat God ons zal 
redden. We vertrouwen erop dat dat zal gebeuren. Word dus niet lui. Volg het 
goede voorbeeld van mensen die geloven en geduld hebben. Want dan krijg je 
wat God beloofd heeft. 
 
LEF     Uitvoerend artiest: Karin Bloemen 
https://youtu.be/APvupQ1xI-U 
Hij was jong en slim 
En had verstand van zaken 
Oogste bijval op de beurs 
En in de kroeg 
Iedereen wist: 'Deze jongen gaat het maken' 
Het beste was voor hem niet goed genoeg 
 
Maar steeds vaker werd hij bang en zwetend wakker 
Het gebral van vrienden ging hem tegenstaan 
Op een mooie lentedag nam ie opgewekt ontslag 
Kocht een zeilboot om de wereld rond te gaan 
 
Iedere dag heb je opnieuw de keus 
Ren je door of gooi je rigoureus 
Je bestaan overhoop 
Weg de onzin 
Het gejaag en het gedoe 
Heb je het lef dan is het nooit te laat 
Om te beseffen dat het zo niet gaat 
Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe 
 
Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren 
En toen ze arts was dacht ze ik word zangeres 
Ze schreef haar eigen lied 
Een grote hit dat werd het niet 
Maar voor haar was het een ongekend succes 



 
 
 
Iedere dag heb je opnieuw de keus 
Ren je door of gooi je rigoureus 
Je bestaan overhoop 
Weg de onzin, het gejaag en het gedoe 
Heb je het lef dan is het nooit te laat 
Om te beseffen dat het zo niet gaat 
Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe 
 
In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger 
"Geef niet op" 
"Je kunt het wel als je je best maar doet" 
Dan maar doodsbang om te falen 
Maar die top die zul je halen 
Tot je niet meer weet waar je het zoeken moet 
Iedere dag heb je opnieuw de keus 
Ren je door of gooi je rigoureus 
Je bestaan overhoop 
Weg de onzin 
Het gejaag en het gedoe 
Heb je het lef dan is het nooit te laat 
Om te beseffen dat het zo niet gaat 
Reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe 
 
Waarom zou je altijd op je tenen lopen? 
Dat houdt niemand vol 
Geloof dat maar van mij 
Bal je vuisten niet, maar hou je handen open 
Kijk in plaats van steeds omhoog 
Een keer opzij 
 
Tweede lezing uit Jesaja 41: 8-11 
God zegt tegen zijn volk: ‘Israël, jij bent mijn dienaar. Ik heb jou uitgekozen. 
Je stamt af van mijn vriend Abraham. Ik heb je geroepen, ik heb je 
weggehaald uit verre landen. Volk van Israël, jij bent mijn dienaar. Ik heb jou 
uitgekozen, ik heb je nooit in de steek gelaten. 



Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, 
want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp 
zul je de vijanden overwinnen.  
Alle vijanden die jou haten, zullen spijt krijgen. Al je tegenstanders zullen 
diep vernederd worden, al je vijanden zullen verdwijnen.  
Je kunt ze wel gaan zoeken, maar je vindt ze niet meer. Want er blijft niets van 
hen over. Er blijft helemaal niets over van de vijanden die tegen je gevochten 
hebben. 
 
Overweging 
Er gloort hoop aan de horizon. Dat klinkt prachtig maar in deze tijd kan het 
soms moeilijk zijn om de hoop te ontdekken. Als ik kijk naar het nieuws met 
de oorlog in Oekraïne, met volop boerenprotesten en bedreigingen waardoor 
mensen hun werk niet kunnen doen. Ter Apel waar dagelijks mensen buiten 
moeten slapen wegens een tekort aan opvangplaatsen, woningnood, de 
groeiende groep mensen die ontevreden is met hoe dit land wordt bestuurd. 
Het stemt me niet vrolijk en persoonlijk vind ik het dan soms best moeilijk om 
hoopvol te blijven. Het lijkt soms alleen maar negatiever te worden. 
En toch lees ik dan de teksten en daarin wordt een goede toekomst geschetst.  
Al in de tijd van Jesaja belooft God de mensen die hem volgen te zullen 
beschermen. Ze hoeven niet bang te zijn voor aanvallen van de vijand. Die 
zullen spijt krijgen, vernietigd worden en niets blijft van hen over.  
Gods volk zal gered worden. 
 
Paulus verwijst ook naar Gods belofte in de brief aan de Hebreeën. Hij geeft 
aan dat hij wil dat mensen blijven uitzien naar Gods belofte en ernaar 
handelen. Dus niet lui afwachten tot God je redt en die nieuwe wereld komt 
maar ook nu al het goede doen. 
 
Maar hoe zit het met ons in het hier en nu. Welke hoop zien wij aan de 
horizon? Toen ik deze vraag stelde tijdens de liturgievergadering kwamen er 
verschillende antwoorden.  
Een aantal mensen gaven aan dat hun hoop vooral gevestigd is op dat hun 
kinderen en kleinkinderen de juiste keuzes maken. Dat ze opgroeien tot 
eerlijke mensen. Mensen zien ook hoop in de technologie. Zo zijn er 
uitvindingen die zorgen dat wegen anders worden aangelegd waardoor water 
makkelijker in de bodem wordt opgeslagen en droogte wordt tegengegaan.  



De wetenschap staat ook niet stil op medisch gebied. Bewegen kan mensen 
helpen om uit een burn-out te komen en te blijven.  
Iemand gaf aan bij de dag te leven en niet te ver vooruit te kijken maar te 
genieten van het moois wat op die dag op zijn pad kwam. 
 
Twee dagen na de liturgievergadering startte ik met het lopen van de 
Nijmeegse vierdaagse. Dit jaar ingekort tot drie dagen maar ook dan is het een 
behoorlijk prestatie om dagelijks 30, 40 of 50 km te lopen. Zeker de afgelopen 
editie met zeer wisselend weer.  
En tijdens het lopen over een lange dijk zag ik het beeld wat voorop het 
boekje staat. Een ontzettend lange dijk nog vele wandelaars voor me en in de 
verte de brug waar we overheen moesten om verder richting de finish te gaan. 
En ik moest denken aan het thema van de dienst. Er gloort hoop aan de 
horizon. Maar als je aan het wandelen bent en de horizon die je ziet is zo’n  
8 km verder dan merk je al lopend dat zo een verre horizon niet echt helpt. Hij 
kan er nog zo mooi uitzien en zo hoopvol zijn, als die horizon onbereikbaar 
ver weg lijkt dan zakt de moed je letterlijk in de schoenen en wordt het zwaar 
lopen.  
De manier om toch op een plezierige manier daar te komen waar je wilt is 
door niet te ver vooruit te kijken. Als je van bocht naar bocht loopt is de totale 
afstand net zo ver maar het steeds behalen van de kleine tussendoelen helpt 
je om door te zetten. Wat ook kan helpen is af en toe achterom kijken en zien 
wat je allemaal al gelopen hebt. Zien wat je allemaal al gepresteerd hebt kan 
je de moed geven om door te gaan. En wat zeker ook helpt is om de weg die je 
nog moet gaan samen met iemand af te leggen. Al pratend lijkt de tijd sneller 
te gaan en ben je zo een heel stuk verder zonder dat het al te veel moeite kost. 
 
Maar goed, dat is de vierdaagse, een overzichtelijke situatie, een vrij 
duidelijke horizon en bovendien zelf gekozen.  
Maar in het gewone leven waar leg je dan de horizon. Ik vertelde al wat er 
werd genoemd bij de liturgievergadering. De hoop die mensen zien in de 
toekomst, dichtbij of wat verder weg voor zichzelf of voor anderen. Maar zien 
we wel altijd hoop aan de horizon. Soms worden we zo opgeslokt door het 
leven van alledag dat we vergeten naar die horizon te kijken. Dat we vergeten 
welke hoopvolle toekomst op ons wacht. Hoe vaak gebeurt het niet dat je een 
droom hebt en een bepaalde verwachting of hoop en dat je die toch niet 
bereikt. Vaak komt dat door de drukte van alledag. Er komen andere dingen 
op je pad. Je volgt toch maar de studie die je ouders of docenten je aanraden 



ook al is het eigenlijk niet wat je echt wilt. Je blijft toch maar hangen in je 
baan omdat deze nu eenmaal zekerheid biedt. En soms pakt dat goed uit en 
ontdek je een nieuwe horizon en nieuwe hoop. Maar het gebeurt ook 
regelmatig dat de horizon steeds minder hoop lijkt te bevatten of dat deze 
onbereikbaar lijkt. 
En durf je dan toe te geven dat je misschien bang bent om op zoek te gaan 
naar de hoop die je wel degelijk hebt gezien aan de horizon. Want er is lef voor 
nodig om je eigen weg te gaan. Om wat anderen ook vinden jouw hoop, jouw 
droom te zien en daarnaar te leven. Het lied wat we eerder hoorden van Karin 
Bloemen is een prachtig lied maar geeft ook aan hoe mensen soms hun droom 
uit het oog kunnen verliezen. Vaak ook door invloeden in de omgeving. 
Ouders die pushen om het hoogst haalbare te halen op school. Of docenten 
die vinden dat je het beste niet te hoog start op de middelbare school omdat 
ze denken dat je het niet redden zal op de havo. Kortom je komt in een 
situatie waarin je je droom niet meer naleeft. En als hetgeen wat je wel doet je 
niet gelukkig maakt en niet strookt met jouw hoop, jouw geloof in de 
toekomst dan word je doodongelukkig.  
Daar heeft Paulus het over in de Hebreeën brief als hij zegt dat we niet lui 
moeten zijn. We kennen als christenen de belofte die God ons heeft gedaan. 
Als we het goede voorbeeld volgen van mensen die geloven en geduld hebben 
zullen we krijgen wat God beloofd heeft: een goede toekomst.  
Een toekomst waarin geen angst meer is en geen vijandschap. Maar we 
moeten dus niet afwachten maar ernaar handelen. Niet alleen kijken naar de 
hemel, of de horizon waar hoop gloort maar deze ook naar ons toehalen.  
De horizon naar je toe halen kan door niet alleen in de verre toekomst te 
kijken maar ook in het hier en nu. Wat gebeurt er aan positieve dingen op dit 
moment. Geniet daarvan en neem die mee op weg naar een nog betere 
toekomst. Durf afscheid te nemen van de zaken die je niet helpen op weg naar 
die hoopvolle toekomst. En ga leven alsof die toekomst er al bijna is. Doe het 
goede, leef zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. In vrede samen met elkaar. Kijk 
eens samen naar de horizon en deel wat je ziet en moedig elkaar aan om de 
hoop die daar gloort nu al te leven en te vieren.  
Rijk niet naar de hemel maar haal hem naar je toe. Zo wil ik leven! 
Amen! 
 
Muzikaal intermezzo 
Peter Koetsveld Cello Suite No. 6 in D Major, BWV 1012:III. Courante (Arr for 
Clarinet) https://open.spotify.com/track/7lCmiV9utrvT1tLnydxdg6?si=fc83730d281a4315 



Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in de Eeuwige, die in ons woont, 
die de herinnering aan het Verbond met ons levend houdt, 
die ons elke dag tekenen geeft 
van Zijn aanwezigheid in ons mensen. 
Ik geloof in de kracht van Gods Geest 
die vorm geeft aan onze toekomst, 
die niet blijft staan bij het verleden, 
die ons rust geeft na spanning, 
die ons het goede leert kennen in kwade tijden, 
die ons inspireert als wij leeg en afgemat zijn. 
Ik geloof door Jezus Messias in de menswording van het goddelijke, 
in de mogelijkheid van tegenspraak, 
in de genezing van lichamelijke en geestelijke kwetsuren, 
in de omkering van onze werkelijkheid. 
Ik geloof in de gemeenschap van mensen, 
die bezield door geloof, 
struikelend op zoek zijn naar het beste in zichzelf, 
in elkaar en in de wereld. 
Mensen die in de wereld in verbinding willen staan 
met hun medemens dichtbij en veraf. 
Ik geloof! 
Amen. 
 
Collecte 

 
Om onze wekelijkse vieringen te kunnen houden maakt onze gemeenschap 
kosten. In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke/ 
jaarlijkse bankafschrijving. Daarnaast kun je vandaag ook een bijdrage in de 
collecteschaal doen of een digitale gift doen via onderstaande QRcode: Iedere 
bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 
Hartelijk dank!!! 

 
 

 



Lied: Licht en Stem     Huub Oosterhuis/Antoine Oomen 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levens water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
 
Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
 
Niet meer beklemd en verdeeld, 
niet meer in woorden gevangen, 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 
Van licht en stem zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 
 
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. 
Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levens water, 
van geur en smaak, van licht en stem, 
uw evenbeeld. 
 
Intenties uit groene boek 
Tafelgebed 
 
Lied: Tafel der Armen 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 



brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om 
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
 
Nodiging 
 
Zo wil ik leven Tekst en muziek: Matthijn Buwalda 
https://youtu.be/embl6_kMk1s 
Het lijkt soms of de wereld 
Met plakband aan mekaar hangt 
Wat nu nog niet instort 
Kan het morgen begeven 
Er is woede en weerzin 
Er zijn tranen en onmacht 
Kijk, de vlammen slaan over 
Op ons samen leven 
 
En ik weet niet, nee, ik weet niet 
Ik weet niet zeker hoe 
Hoe het beter, hoe het beter 
Hoe het beter moet 
Maar misschien kunnen we eens doen 
Alsof de liefde al gewonnen heeft 
Je wint als je vertrouwen geeft 
Zo wil ik leven 
Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is 
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist 
Zo wil ik leven 
Wie weet is het al waar 
 
De wereld zit vol knopjes 
Die allemaal niet werken 
Maar ze laten ons denken 
Controle te hebben 



Over ziekte en gezondheid 
Over leven en sterven 
Maar het lukt ons niet eens 
Onze onmacht te temmen 
 
En ik weet niet, nee, ik weet niet 
Ik weet niet zeker hoe 
Hoe het beter, hoe het beter 
Hoe het beter moet 
Maar misschien kunnen we eens doen 
 
Alsof de liefde al gewonnen heeft 
Je wint als je vertrouwen geeft 
Zo wil ik leven 
Alsof er kracht zit in wat kwetsbaar is 
En vriendelijk zijn z'n doel niet mist 
Zo wil ik leven 
Wie weet is het al waar 
 
Alsof de nieuwe tijd vandaag begint 
Zijn we allemaal huidskleurenblind 
En maakt het niet meer uit van wie je houdt 
Hebben we liever te veel liefgehad 
Dan te veel aan ons gelijk gedacht 
Is genade altijd sterker dan de fout 
Altijd sterker dan de fout 
En ik weet niet 
Ik weet niet zeker hoe 
Hoe het beter 
Hoe het beter moet 
Maar misschien kunnen we eens doen 
 
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: De steppe zal bloeien 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
Vanaf de dagen der schepping 
Staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
Het water zal tintelen, stralen, 
Dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
Tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. 
Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
Als beken vol toesnellend water, 
Schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
Die keren met lachen en juichen. 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 



Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, 
Het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
Een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven. 
 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 


