
 
    
 

 

Dagthema: Verantwoording voor de toekomst 
 

Overweging 11 december – Harris Brautigam 
 

“… motto: als je maar aardig blijft! Daar schieten we toch niks mee op!  
Of bedoelt hij met die goedheid: deel de verantwoordelijkheid voor …” 
 
 Opening: naar RUMI – 1826 
Als iemand wil weten wat ‘geest’ is 
of wat ‘Gods Heerlijkheid’ betekent 
Neig je hoofd tot hem of haar 
En houd je gezicht heel dichtbij! 
 
Lied: MENS OP AARDE 
H.Oosterhuis/T.Löwenthal   
Dat ik aarde zou bewonen, 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem, 
 

niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet met 
klauwen, 
maar op voeten twee. 
Om de verte te belopen, 
om de horizon te halen 
en met handen die wat kunnen: 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon. 
Om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker 
en te noemen bij haar naam. 
 
Dat ik ben, niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 



 
    
 

 

één van velen, één met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij 
 

om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdesweg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
 
Welkom en Inleiding 
Er is redelijk lang geleden een film of een boek verschenen met de titel: 
Ik zocht Gods afwezigheid! 
Alleen die titel is blijven hangen, maar ik merk dat ik er regelmatig mee 
bezig ben! 
Mijn reactie op die titel wordt steeds cynischer: daar hoef je echt niet 
naar te zoeken. God is er niet! Uitroepteken! 
Goed dat Hij (of Zij) vorige week zo uitgebreid in het zonnetje werd gezet. 
Ik wil daar niets aan af doen. Maar ik wil niet ontkennen dat het moeilijk 
is om God vast te houden in ons leven: we komen maar niet los van dat 
onuitroeibare verlangen dat Hij (of Zij) als de grote magiër ons toch altijd 
weer uit de puree helpt. 
Ik wil met U samen zoeken naar een poging om Hem (of Haar) met beter 
begrip vast te houden. 
In ieder geval laten zien dat we niet de enigen zijn die moeite met Hem 
(of Haar) hebben. 
Heb het goed met elkaar deze dienst! 
 
Gebed 
 
Lied: Tot Zegen  H. Oosterhuis/ T. Löwenthal 
Deze bijeenkomst zij ons tot zegen 
 
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen 
van hier en overal, aarde en hemel, 
deze seconde der uren, der eeuwen, 
zij ons tot zegen. 
 
Moge de donkere nacht onze dagen behoeden, 
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken, 
dat onze boeien geslaakt, 



 
    
 

 

onze honger gestild, 
dat niet de dood op ons valt. 
Moge het licht van de morgen 
over ons opgaan, nieuw alle dagen. 
 
Moge de kracht in ons varen 
van Jezus uw dienstknecht uw kind. 
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen, 
bestemd en bezield om in ons midden, 
eens en voorgoed, 
te zijn uw woord uw voorbeeldmens, 
aldoende liefde, recht – 
brood uit de hemel, water uit de rots, 
wijnstok wereldwijd vertakt – 
Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt, 
liefde sterker dan de dood. 
 
Die mens gedenken wij 
als een van ons, als een met u. 
Moge het delen van dit brood en deze beker 
ons sterken in de hoop 
dat hij leven zal in ons 
uit kracht van u. 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal 
waar brood en liefde is genoeg voor allen. 
Kom bevrijden wees genadig, 
ere zij u in den hoge, 
diep in ons midden, 
vrede op aarde, 
kome wat komt. 
 
Eerste lezing uit Philippiërs: 4.4-7 
Broeders en zusters, weest altijd blijmoedig in de Heer; - nog eens zeg ik: 
weest blijmoedig. Laat uw goedheid aan alle mensen zien. De Heer is 
dichtbij. Maakt u nergens te bezorgd over; maar geeft uw verlangens 
altijd door bidden en smeken aan God te kennen met een dankbaar hart. 



 
    
 

 

En dan moge de vrede van God die alle begrip te boven gaat, Uw hart en 
verstand bewaren in Christus Jezus, onze Heer. 
  
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. 
 
Tweede lezing: Psalm 16 uit Psalmen vrij  Huub Oosterhuis 
Hoor je mij? 
Voor mij geen ander dan jij 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 
Godheid had mij in haar macht 
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht. 
Haar grote namen waaiden voorbij, 
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen. 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 
Enige die ik nog ken 
Alles ben je me, erfdeel en beker, 
Lieflijke oorden vielen me toe. 
Mijn hart klimt in mij 
Mijn geest wordt wijd: 
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs, 
Voor geen ander. 
 
Hoor je mij? 
Voor mij geen ander dan jij. 
 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 
Gelezen heb ik wat geschreven staat, 



 
    
 

 

Mij toevertrouwd aan onbewezen woorden: 
Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk 
 
Laat uw geliefde het dodenrijk niet zien 
 
Wegen ten leven hebt Gij mij doen kennen, 
Niet voor de afgrond hebt Gij ons gemaakt. 
 
Geschreven staat Uw naam: ‘Ik-zal-er-zijn.’ 
  
Overweging 
Dat is nou typisch Rooms, om midden in een beetje serieuze periode van 
de wekelijkse vieringen een lichtpuntje in te bouwen: in de adventstijd, 
halverwege ‘zondag Gaudete’, “weest blijmoedig”, en in de vastentijd 
halverwege ‘zondag Laetare’, “verheugt U”.  
De liturgische kleuren zijn wat vrolijker: van paars naar roze. De 
spanning kan er niet te lang in blijven schijnbaar. 
Paulus, wiens woorden we vandaag hoorden kunnen me echter ook niet 
erg bekoren. Ik vraag me zelfs af wat de bewoners van Philippi, een stad 
dat zucht onder de Romeinse bezetting van zijn woorden gedacht 
hebben. Hij heeft makkelijk praten: blijft blijmoedig en braaf, werp je 
zorgen op de Heer en het komt wel goed!  
Dit is natuurlijk een erg vrije vertaling, maar zo wordt het vast wel 
verstaan. Jij hebt makkelijk praten: jij bent een vreemdeling, wij zijn 
bewoners van een stad die wordt onderdrukt en uitgebuit door een 
gewetenloze bezetter.  
Of onderschat ik Paulus, en gedraagt hij zich als een wanhopige 
voetbaltrainer die met de moed der wanhoop zijn toevertrouwde 
pupillen, die met tiennul achterstaan probeert op te beuren onder het 
motto: ‘het komt goed boys, we blijven lachen hoor, jongens! Blijf lekker 
je best doen!’ 
 
Hoe anders is het in Psalm 16 met die noodkreet in alle toonaarden: 
‘Hoor je mij’? Met deze noodkreet verplaatst de psalmist-dichter zich 
beter in het leven van de slachtoffers van de Babylonische 
gevangenschap.  
 



 
    
 

 

Hij verwoordt de noodkreet van iemand die hoopte op bemoediging en 
hulp, maar die zich niet gehoord weet, die zich in de steek gelaten voelt. 
Toch houdt hij vol en zegt wel: “Bij jou alleen ben ik veilig!” Maar blijft 
wel denken: “Ik merk er helemaal niks van!”  
Hij zegt het tegen-beter-weten-in! 
 
Bij mijn keuze voor de adventsthematiek voor deze zondag legde ik de 
klemtoon op de verantwoordelijkheid die we samen delen voor de 
toekomst van onze aarde en haar bewoners: voor ons en onze 
nakomelingen. Ik dacht aan alles wat we nu al dringend moeten doen 
om de leefbaarheid  voor toekomstige geslachten te bewaren en 
waarover we dagelijks op alle wijzen gewezen worden in pers en politiek. 
Het doel waar het uiteindelijk om gaat lijkt ver weg, maar de 
verantwoordelijkheid ervoor is nu! Maar hoe? Wat moeten we? Wat 
kunnen we? We staan  met lege handen tegen een overmacht van  
allerlei dreigend onheil van de kant van mens en natuur. 
Is die verantwoordelijkheid hetzelfde te verstaan als die goedheid waar 
Paulus het over heeft? “Laat uw goedheid aan alle mensen zien”. Dat 
klinkt me in onze huidige tijd zo soft in de oren. 
Bedoelt hij een bloemetje op zijn tijd? Een vriendelijk woord voor 
iedereen? Een schouderklopje? Onder het motto: als je maar aardig 
blijft!  
Daar schieten we toch niks mee op!  
Of bedoelt hij met die goedheid: deel de verantwoordelijkheid voor het 
leven met elkaar. Kijk naar elkaar, en naar die mens naast je!. De 
praktijk van verantwoordelijkheid is niet ver weg, kijk maar dichtbij. Dat 
kan in de vorm van een protest tegen de verkwisting, tegen de onzin van 
de black Friday om eens iets te noemen, zijn of een fel protest tegen de 
misdaad van brandstichters van dat onderkomen voor vluchtelingen, of 
een overduidelijk afwijzing van politici die vluchtelingen criminaliseren 
en willen laten verkommeren. 
Een protest tegen de lang wachtlijsten  in de jeugdzorg, waardoor veel 
jongeren in een achterstand positie gevangen blijven en van een veilige 
toekomst beroofd worden. 
Of ook heel dichtbij, bij mijzelf hoe ik omga met wat ik doe met het leven 
van alledag: zuinig omga met wat het leven mij geeft. 
 



 
    
 

 

De psalmist schrijft: ‘Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk, wegen ten 
leven hebt Gij mij doen kennen”. Ik denk dat hier mee is bedoeld: je ( hij 
richt zich vrijmoedig en wanhopig tot de God van wie hij meer verwacht!) 
je laat me niet verkommeren! Gij laat mijn ziel, die geroepen is om te 
leven, te denken, te doen, kritisch te zijn niet versuffen in slaafsheid, 
kuddegeest, en gedachteloos consumeren. Jij bent en blijft degene die 
me steeds opnieuw uitdaagt om verantwoord te leven! 
 
Toen ik me ging voorbereiden op deze dienst merkte ik dat ik dat de tekst 
van dat liedje ‘Vroeg in de Morgen’ steeds door mijn hoofd speelde. Dat 
zinnetje: “Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt”, dat zijn wij, 
dacht ik steeds. Wat hebben wij mensen er toch een zooitje van gemaakt. 
We hangen van onzekerheid aan mekaar! We knoeien maar wat aan met 
onze aarde, wat houden we elkaar toch voor de gek!  
En tegelijk toch dat besef erbij dat we als ‘een slingerende stoet op weg 
zijn naar goed wijd land’! 
Hoe kom ik toch op dat idee? Dromen zijn bedrog, dat weten we toch wel?  
Als we dat liedje langs lopen kunnen we onze roeping die duidelijk 
maakt dat het geen droom is waar we mee bezig zijn maar echt bijna op 
de voet volgen. 
 
De God die ons riep, riep ons uit het vuur 
Wij zagen niets 
We hoorden uit het vuur een stem: Ik-zal-er-zijn. 
 
We begrepen niet wat we hoorden 
Maar het klonk verleidelijk, het leek om vrijheid te gaan 
En we zijn gegaan. Een beetje onstuimig, maar we gingen 
Met in onze hoofden de nagalm van die roep 
 
Dit houden we vol, tot waar Jij bent 
Daar is de gloed van liefde die niet verflauwt 
 
We gaan, met in ons hart die naam: Ik-zal-er-zijn. 
 
Dit is het liedje van onze roeping. Helemaal geënt op dat Bijbelse 
verhaal van Mozes’ roeping bij het brandende braambos, die uittocht uit 



 
    
 

 

de slavernij van Egypte, begeleid door die lichtende wolk op weg naar 
het beloofde land! Wie kent nog dat verhaal? 
Dit is het verhaal van het visioen dat ons wekelijks bijeenbrengt, dat is 
het verhaal dat steeds weer opnieuw verteld moet worden om het niet te 
vergeten, zeker in barre tijden. Dit is het verhaal om door te vertellen en 
in praktijk te brengen. We vergeten het maar steeds. Wat dat betreft zijn 
wij een beetje dom! 
 
Met dat verhaal in ons achterhoofd bereiden we ons weer voor op de 
herdenking en viering van de geboorte van een kind: kwetsbaar, 
onschuldig, onzeker en afhankelijk. Maar het is ook het kind van de 
belofte! 
Misschien is die oproep van Paulus: “weest blijmoedig, nogmaals zeg ik U 
weest blijmoedig”, zo gek nog niet. Ik ben blij dat de vertaler van de 
tekst het woord ‘blijmoedig’ heeft gebruikt. Want in dat woord zitten ook 
de woorden <blij> en <moed> opgesloten. En dat zullen we bij onze 
lange tocht op weg naar de belofte en de toekomst nodig hebben! 
 
Pianospel door Irina Ursu - Antonova 
 
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!!! 

 
De 2de collecte is voor ons jaardoel Hart voor Tanzania. Deze kun je steunen via 
bijgaande link. 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=An1AtlF_QTqE1Lu2tm862g 

 
 
Intenties uit het Groene Boek 
 
 



 
    
 

 

Tafellied: Vroeg in de morgen H.Oosterhuis/A.Oomen 
Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
nog in ons hart de dichtheid van de nacht. 
Jij bent niet die wij dachten.  
Uit het vuur riep ons bij naam een stem. 
Wij zagen niets. Jij riep: "Ik zal er zijn." 
Op licht en schaduw, bomen aan de bron, 
op stilte leek die naam. 
Een gloed van liefde schroeide ons gezicht. 
 

Om wat wij hoorden (maar wat hoorden wij?), 
om wat op vrijheid leek, 
omdat het moest en blijven niet meer kon, 
zijn wij gegaan, onstuimig en verward, 
om nergens om, om jou - 
om liefde over alle grenzen heen. 
 

Een troep die sloft en zwerft, de richting kwijt. 
De nagalm van een stem.  
De weerklank van wat woorden in ons hart. 
 

Een slingerende stoet naar goed wijd land. 
Een eeuwenlang smal pad. 
Een ademtocht, de route van het licht. 
 

Het duizendschone schitterende licht, 
een file in de nacht, 
een spoor van mensen die de nacht verslaan. 
 

Die strompelen tot waar? Tot waar jij bent, 
in rusten aan de bron, 
in gloed van liefde, vuur dat niet verflauwt. 
 

Vroeg in de morgen, donker was het nog, 
zijn wij gegaan, een keer, 
met niets dan in ons hart: "Ik zal er zijn". 
 
Nodiging 
 
 



 
    
 

 

Lied: Zoals een moeder 
Zoals een moeder zorgt 
voor kinderen, haar toevertrouwd, 
en waarborgt dat zij leven: 
zo werkt een God van liefde 
en geen uur verflauwt zijn vuur. 
Niet meer verstomt het woord  
dat Hij ons heeft gegeven. 
 
Het neemt ons bij de hand, 
dat woord, geduldig voert het ons 
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars die weg, 
zo hoog, zo heet en droog. 
 
Laat mij niet moeten gaan 
als Gij niet zelf nabij zijt. 
 
Een waterval van licht, 
van vreugde en gerede hoop, 
van inzicht en vertrouwen: 
zo overkomt Gij mensen, 
ik besta uw woord en ga. 
Nog weet ik niets van U,  
ooit zal ik U aanschouwen. 
 
Voorbeden en Gebed 
 
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 
 
Zegenbede 
 
Slotlied: De vloed van voor de tijd H.Oosterhuis/R.den Arend 
De vloed van voor de tijd 
van vóór Gij hebt gesproken, 
de nacht van vóór het licht, 
de dood van vóór uw Naam. 
Wat wilt Gij dat ik ben?  
Een wrakhout op de golven? 
Wie weet ik dat Gij zijt?  
De ark van mijn behoud. 
Van vóór de vloed zijt Gij. 
Nog eer ik werd geboren 
had Gij mijn koers gezet 
door deze diepten heen. 
En na de vloed komt Gij. 
Uw boog staat in de wolken, 
uw uitgestrekte arm, 
uw hand die ons bevrijdt. 
En ooit zal hoog en droog 
op gouden fundamenten 
uw stad voor eeuwig staan.  
En dood zal niet meer zijn. 
 
 
 
 
 
 
 


