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N A M E N  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Vrees niet, want Ik heb je verlost 

Ik heb je bij je naam geroepen 
Jij bent van Mij 

 
Jes. 43 : 2   
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Lectori salutem 
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 Namen 
 
 Heer, herinner U de namen van 
 hen die naamloos zijn verdronken 
 tijdens hun overtocht naar Lampedusa 
 en van Arendje Kransse-Dubbeld 
 
 Heer, herinner U de namen van 
 hen die naamloos zijn vermoord 
 in het ravijn van Babi Jar 
 en van Adriana Cornelia Smit 
 
 Heer, herinner U de namen van 
 hen die gesneuveld zijn op 
 de sneeuwvlakten van Rusland 
 en van Dirk Daniël Konings 
 
 Heer, herinner U de namen van 
 hen die gewetenloos vermoord  
 zijn in de slachting van Srebrenica 
 en van Wouterina Groenendijk-Kransse 
 
 Heer, herinner U de namen van 
 de gesneuvelden die begraven liggen 
 in de akkers rond Verdun en Ieper 
 en van Henny Konings-Reijersen 
 
 Heer, herinner U de namen van 
 vaders en moeders die met al hun zorg 
 en liefde  hun kinderen hebben opgevoed 
 en van Petronella Smit-Schol 
 
 Heer, herinner U de namen van 
 vrouwen en mannen die elkaar 
 ten einde toe getroost en gesteund hebben 
 en van Peter Polhuijs 
 
 Heer, herinner U de namen van 
 al uw kinderen 
 laat niemand vallen 
 uit Uw hand 
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  Huizen 
 
  huizen zijn 
  om in te wonen 
  om in op te groeien 
  om in gelukkig te zijn 
  om in lief te hebben 
  om in oud te worden 
  om in te sterven 
  om veilig in te wonen 
 
  er zijn huizen 
  of wat er van over is 
  die alleen dienen 
  als vluchtplaats 
  tegen geweld 
  en dan ben je er 
  nog niet veilig 
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 Verdwaald 
 
 tot mijn verbijstering 
 hoor ik het 
 nog regelmatig 
 
  dat de vrouw de man  
 onderdanig moet zijn 
 
  dat de rechtvaardiging 
 slechts is voor één uit een geslacht 
 en hoogstens twee uit een stad 
 
  dat homoseksuelen 
 volharden in hun zondige levenswijze 
 
  dat armoede, ziekte en ellende 
 ons uit Gods hand geschonken worden 
 
 
 en het geheim van Gods liefde 
 is verdwaald 
 in een duistere hoek 
 van de theologie 
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 Alleen 
 
 toen God de aarde geschapen had 
 als vaste grond voor onze voeten 
 en het luchtruim had bedacht 
 als ruimte om te ademen 
 voor de mens 
 waren er nog geen mensen 
 ook het groen ontbrak 
 bij gebrek aan hemelwater 
 maar God deed een damp 
 opstijgen vanuit de aarde 
 een witte nevel over het droge land 
 om de aarde te bevochtigen 
 en God besloot tot zijn 
 meest wonderlijke 
 en vooral riskante creatie 
 hij formeerde de mens 
 uit stof en as der aarde* 
 en blaast in hem zijn levensadem 
 God plantte een tuin voor de mens 
 daar, waar de zon opkomt 
 een tuin voor de mens 
 in de dagenraad. 
 
 maar 
 de mens was alleen 
 
 
 
 
       *) En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout 
 om tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben. 
 (Gen. 18 : 27) 
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 Niet meer alleen 
 
 wat is een aarde 
 waar de mens alleen is 
 alleen eet, alleen drinkt 
 zich niet kan warmen tijdens 
 koude kille nachten 
 waar geen handen strelen 
 waar geen stem lieve 
 woordjes fluistert 
 dan is de aarde nog steeds 
 woest en ledig 
 daarom nam God, de Ene 
 een deel van de mens 
 en bouwde daarvan 
 de vrouw 
 en na de wording van 
 de vrouw 
 is de mens geworden tot 
 de man 
 
 nu gaan die beiden 
 tezamen 
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 Tellen 
 
 op de vierde scheppingsdag 
 stelt God aan het firmament 
 de twee grote lichten 
 om scheiding te maken  
 tussen dagen en nachten 
 
 om de dagen te kunnen tellen 
 van sjabbat tot sjabbat 
 
 om de weken te kunnen tellen 
 van feest tot feest 
 
 om de feesten te kunnen tellen 
 van jaar tot jaar 
 
 om alzo onze dagen te tellen 
 opdat wij een wijs hart 
 bekomen 
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 Navolging 
 
 Jezus heeft geen boodschap  
 aan conventies 
 hij eet met tollenaren en zondaren 
 en drinkt met hen 
 
 Jezus heeft geen boodschap 
 aan de politiek 
 je moet aan de keizer geven 
 wat hem toekomt 
 
 Jezus heeft geen boodschap 
 aan Nashville 
 ook de ‘seksueel onreinen’ 
 keert hij niet de rug toe 
 
 het is aan ons om 
 De navolging van Christus 
 in praktijk te brengen 
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 Taken 
 
 Indien gij dit gedaan hebt 
 aan een van mijn minsten 
 hebt gij het mij gedaan 
 
 dan denken we gelijk 
 aan een pan erwtensoep 
 voor het arme gezin 
 aan het eind van de straat 
 maar het is ook van toepassing 
 op het aanreiken van een product 
 van het bovenste supermarktschap 
 of van het onderste 
 (minstens zo moeilijk) 
 voor het wijzen van haar, 
 achter me, op het verraderlijke 
 opstapje 
 voor ontferming over  
 de verwaarloosde hond  
 dorstig hijgend onder de struiken 
 voor het groeten van de vreemdeling 
 in onze straten 
 voor het wijzen van een onbekende 
 de juiste weg naar het station 
 voor het stemmen op de juiste 
 politieke partij 
 (altijd een duistere zaak) 
 
 als je met open ogen 
 om je heen kijkt 
 zie je vele taken 
 opbloeien 
 
 door al deze kleinigheden 
 die je geen onderscheiding 
 opleveren 
 zul je groot zijn in 
 het Koninkrijk der Hemelen 
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 Creatief 
 
 belastinginspecteurs en autospuiters 
 monteurs en salesmanagers 
 jullie zijn niet meer nodig 
 in het Koninkrijk der Hemelen 
 daar valt niets te inspecteren, 
 te spuiten, te repareren 
 of te verkopen 
 om de reidans van het feest 
 gaande te houden wordt verzocht 
 je vakopleiding te vergeten 
 en al je verborgen en verdrongen 
 talenten op te graven 
 het grote feest vraagt 
 om ieders creativiteit 
 zangeressen voor de Hohe Messe 
 en zangers voor de  shantyliedjes 
 pianisten voor de Golberg Variationen 
 je hoort trompet en klarinet 
 orgel, drumstel en viool 
 gitaren, fluit en tuba 
 een reusachtig groot orkest 
 speelt de negende van Beethoven 
 en een blokfluit brengt tot klinken 
 ‘boer er ligt een kip in ’t water’ 
 wie niet vingervlug is 
 krijgt de grote trom 
 er zijn dichters, schrijvers, schilders 
 componisten en toneelspelers 
 tekenaars en beeldhouwers 
 aan een ieder wordt gevraagd 
 zijn talenten in te zetten 
 
 God wandelt rond 
 en glimlacht 
 want zo heeft hij 
 de mens bedoeld 
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 Eerste 
 
 het eerste 
 en grote 
 gebod luidt 
 
 gij zult 
 de Heer uw God 
 liefhebben met 
 heel uw hart 
 heel uw ziel 
 heel uw verstand 
 met alles wat in je is 
 
 en gij zult 
 geen angst hebben 
 voor Hem 
 
 
 angst en liefde 
 verdragen elkaar niet 
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 Is er een God? 
 
 er is geen god 
 noch op het aardland 
 noch in hemelse gewesten 
 geen God waar je 
 je hand op kan leggen 
 geen God die je 
 kunt vasthouden 
 
 ons is alleen 
 gegeven 
 
 een Naam 
 
 een Naam die 
 een belofte is 
 een belofte 
 die ons 
 vast houdt 
 
 is dat alles 
 ja 
 het is genoeg 
 
 
 
 Toen de Romeinse legeraanvoerder 
 Titus na de verovering van Jeruzalem 
 in 70 n.C.  het Heilige der Heilige 
 betrad, was het daar 
 volkomen leeg 

 
  



15 
 

 
 
 Rijkdom 
 
 onze armoede 
 
     het gebrek 
     aan spiritualiteit 
     aan respect 
     aan compassie 
     aan bezinning 
 
 heeft zich verstopt 
 in onze rijkdom 
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Wat heb ik er aan (I) 
 
 

wat heb ik er aan 
 

als God in Bethlehem  
 

is afgedaald 
 

maar niet 
 

is afgedaald 
 

in mij 
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Wat heb ik er aan (II) 
 
 

wat heb ik er aan 
 

als Gods zoon 
 

is opgewekt 
 

maar niet 
 

is opgewekt 
 

in mij 
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Wat heb ik er aan (III) 
 
 

wat heb ik er aan 
 

als Gods Geest 
 

is uitgestort 
 

maar niet 
 

is uitgestort 
 

in mij 
  



19 
 

 
 
 
 Psalm 126 (vrij) 
 
 na jaren zwerven 
 door de woestijn 
 is er uiteindelijk een plek 
 om te wonen 
 
 na jaren in ballingschap 
 geleefd te hebben 
 zal er uiteindelijk 
 thuiskomst zijn 
 
 dit is de eeuwige belofte aan 
 zwervers en ballingen 
 
 
 
 Toen de ENE de gevangenen 
 van Sion deed wederkeren 
 waren wij als degenen 
 die dromen 
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 Niet voor, maar tegen 
 
 wij bidden U 
 
 niet voor een geslaagde vakantie 
 maar tegen onverdeelde rijkdom 
 en onverzadigbare hebzucht 
 
 niet voor het winnen van de wedstrijd 
 maar tegen martelingen, vernederingen 
 en machtsmisbruik 
 
 niet voor een lang meeslepend leven 
 maar tegen wapenhandel en bezetting 
 tegen Sanherib, koning van Assur 
 
 niet voor economische groei 
 maar tegen antisemitisme, verdeeldheid 
 en vreemdelingenhaat 
 
 niet voor een veelbelovende carrière 
 maar tegen wanhoop, fundamentalisme 
 en tegen het vergeten van onrecht 
 
 Zo bidden wij 
 Heer, ontferm U 
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 Grafheuvel 
 
 
 op een druilerige dag 
 
 kwamen wij langs een met 
 
 gras begroeide grafheuvel 
 
 op de top een grijs verweerd 
 
 houten kruis 
 
 volgens oude dorpelingen 
 
 verscheen hier regelmatig 
 
 de Heilige Maagd 
 
 ik neem eerbiedig mijn hoed af 
 
 en ga zwijgend voorbij 
 
 want deze plek zindert van devotie 
 
 
 
 
 
Ontleend aan: 
“Landschap en herinnering” 
Simon Schama 
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Anders 

 
onze God 

is anders dan 
andere 
goden 

 
andere goden 

moeten met offers 
en gebeden 

gesmeekt worden 
om ontferming 

over ons 
 

onze God 
smeekt ons 
dat wij ons 
over elkaar 

zullen 
ontfermen 
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 Rugzak 
 
 we gaan beladen 
 door het leven 
 het gewicht van onze rugzak 
 drukt onze schouders neer 
 maar als wij inventariseren 
 blijkt het grootste gewicht 
 onnodige ballast te zijn 
 wij vinden deze ballast 
 ‘van het grootste gewicht’ 
 en zijn er zeer aan gehecht 
 
 onderwerp je hele beladenheid 
 eens aan een kritisch onderzoek 
 dan blijkt dat lucht en leegte 
 het meeste wegen 
 dat het ‘zwaarst wegende’ 
 het makkelijkst is te dragen 
 
 want mijn juk is zacht 
 en mijn last is licht * 
 
 
 
* Matt. 11 : 30 
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 Gepensioneerd 
 
 ik ben gepensioneerd 
 en dat geeft rust 
 
 ik maak mij geen zorgen meer 
 over op handen zijnde reorganisaties 
 en het wegbezuinigen van personeel 
 
 ik maak mij geen zorgen meer 
 over nieuwe computersystemen 
 en de bijbehorende cursussen 
 
 ik maak mij geen zorgen meer 
 over nog te halen deadlines 
 en de daarmee gepaard gaande stress 
 
 ik kan mij nu 
 de weelde veroorloven 
 om langzaam 
 te leven 
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 Ecce homo 
 
 wie ben ik 
 wie ben jij 
 
 een veelheid van onvoorspelbare 
 gebeurtenissen hebben mij 
 vanaf mijn eerste levensdag 
 gevormd 
 opvoeding, onderwijs, 
 zware preken en luchtige gesprekken 
 ontmoetingen en tegenslagen 

dichters en het dagelijks werk 
 boeken en dieren om mij heen 
 liederen en vriendschappen 
 dat en nog veel meer 
 hebben mij gevormd tot 
 wie ik ben: ‘ik’ 
 hetzelfde, maar anders 
 heeft jou gevormd tot 
 wie jij bent: ‘jij’ 
 
 Ecce homo 
 
 maar niemand 
 is een eiland 
 alle anderen 
 zijn even uniek 
 en even noodzakelijk 
 als jij en ik 
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 Basisregels 
 
 ‘vrijheid van meningsuiting’ 
 beschouwen we 
 als een groot goed 
 maar het ontaardt in openbare 
 scheldpartijen en beledigingen 
 
 ‘vrijheid van godsdienst’ 
 beschouwen we 
 als een groot goed 
 toch wordt er in ons land 
 respectloos omgegaan met religies 
 
 ‘gelijke rechten voor iedereen’ 
 beschouwen we 
 als een groot goed 
 toch wordt er gediscrimineerd 
 om geaardheid,  ras en afkomst 
 
 het zijn basisregels 
 voor wederzijds respect 
 en voor een menswaardige 
 samenleving 
 
 als we zo dwaas zijn 
 deze regels te overtreden 
 kunnen er 
 ernstige ongelukken 
 gebeuren. 
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Tranen 
 

God zal 
alle tranen 

van onze ogen 
afwissen 

 
maar wij moeten 

dan wel 
onze tranen 

toelaten 
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 Homo homini homo * 
 
 de mens is de mens tot mens 
 de mens moet menselijk zijn 
 voor zijn medemens 
 wij zijn immers allemaal mensen 
 ieder ander mens is een mens 
 als jij en ik 
 
 daarom 
 
 zal de sterke niet heersen over de zwakke 
 zal de oude niet heersen over de jongere 
 zal de rijke niet heersen over de arme 
 zal de intellectueel niet heersen over de ongeletterde 
 zal de goedgebekte niet heersen over de zwijgzame 
 zal de man niet heersen over de vrouw 
 
 maar zullen elkaar 
 tot mens zijn 
 
 
 
* Abel  J. Herzberg in:  
De man in de spiegel 
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Amsterdam 
 

ik kwam juist het 
Rijksmuseum binnen 

toen ik moest hoesten 
 

en wakker werd 
 

het was een 
vergeefse reis 

naar Amsterdam 
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 Smeltkroes 
 
 kun je je de smeltkroes voorstellen 
 als alle volken zullen komen 
 tot de berg Sion 
 tot Jeruzalem 
 denk dan niet aan 
 Amsterdam of Maastricht 
 die zijn in vergelijking 
 kleurloos en saai 
 
 want het zal zijn 
 een veelheid van verscheidenheid 
 tegenstrijdige belangen 
 ruziënde bevolkingsgroepen 
 onnavolgbare tradities 
 onbegrepen gedachten 
 en vreemde talen 
 diverse leefgewoontes 
 eetgewoontes, eergevoel 
 kledingvoorschriften en wetten 
 
 al deze verdeelde mensen 
 zullen in Jeruzalem 
 worden samengesmolten  
 tot één gemeente 
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God 
 
 

nooit 
hetzelfde 

 
 

altijd 
Dezelfde 
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Altijd 
 

er zijn tijden van ja 
er zijn tijden van nee 

 
er zijn tijden van dit 
er zijn tijden van dat 

 
er zijn tijden van zus 
er zijn tijden van zo 

 
God is van alle tijden 

 
in tijden van ja 

en in tijden van nee  
 

in tijden van dit 
en in tijden van dat 

 
in tijden van zus 

en in tijden van zo 
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 Beelddrager 
 
 ondanks onze onvolkomenheid 
 gebreken en gebrokenheid 
 zijn wij toch nog goed genoeg 
 om goede gaven uit te delen * 
 
 ondanks onze onvolkomenheid 
 gebreken en gebrokenheid 
 zijn wij toch nog goed genoeg 
 om beelddrager van God te zijn 
 
 
 * Lukas 11 : 13 
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 Eli, Eli, lama sabachthani 
 
 omwille van Uw naam, Heer 
 worden mensen  
 vertrapt en vervolgd 
 gemarteld en opgesloten 
 ze hebben hun hulpkreet 
 in muren gekrast 
 fluisterend gebeden 
 de hemel toegeschreeuwd 
 God, waar ben je 
 
 ik ken dat niet, Heer 
 ik heb er alleen over 
 gehoord en gelezen 
 het leven is mij 
 welgezind geweest 
 maar Heer, als het ooit 
 zover komt 
 dat ik geen andere  
 woorden meer weet 
 dan deze woorden 
 dan zijn dat toch 
 Uw eigen woorden 
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 Erfzonde 
 
 de Bijbelse mythe 
 vertelt ons niet 
 wanneer en hoe 
 het is begonnen 
 
 zij vertelt ons 
 waarin wij 
 hier en nu 
 verzeild  geraakt zijn 
 in de vicieuze cirkel 
 van-kwaad-tot-erger 
 van mens tot mens 
 
 wie zonder zonde is . . .  
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 Evangelisatie 
 
 wij voelen ons geroepen 
 het evangelie wereldwijd 
 bekend te maken 
 met alle ons ten dienste 
 staande middelen 
 Cd’s  en Dvd’s 
 ethergolven en satellieten 
 en T.V.-kerkdiensten 
 de een nog enthousiaster 
 en populistischer 
 dan de ander 
 wij willen mensen binden 
 door gebedsgenezingen 
 (die al uw krankheden geneest) 
 of belofte van commercieel succes 
 (al wat hij onderneemt, gelukt) 
 met reclamespotjes 
 en borden lang de snelweg 
 
 maar het meest spectaculair 
 was het in de eerste eeuwen 
 toen werd het evangelie verspreid 
 van Spanje tot China 
 op handgemaakte sandalen 
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 Hoogste tijd! 
 
 tijd om op te staan 
 je ligt al te lang 
 de vogels kondigen 
 de dagenraad aan 
 
 tijd om op te staan 
 maar ik lig zo lekker 
 in een bedding van comfort 
 overvloed en weelde 
 
 Ontwaakt, gij die slaapt 
 en sta op uit de dood 
 
 tijd om op te staan 
 op te staan uit de dood 
 om een nieuw leven 
 te beginnen 
 
 is dat niet wat veel gevraagd 
 voor een tijdgebonden mens 
 
 tijd om op te staan 
 op te staan met Christus 
 want er ligt nog een 
 onvergankelijk leven voor je 
 
 
 
 Gevolgd door 
 Twinkelend voorspel en koraal over: 
 Wees gegroet, gij eersteling der dagen 
 Morgen der verrijzenis 
 LWvdS op het orgel van 
 NHK te Nijkerkerveen 
 
 

 22042019 
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 Toekomst 
 
 ik zie een toekomst voor mij 
 een wereld van kunststof 
 waar geen leven in zit 
 en een zee van plastic 
 waar niemand over loopt 
 oude eerbiedwaardige eiken 
 moeten het veld ruimen 
 voor projectontwikkelaars 
 een paar koeien in de wei 
 zijn geworden tot 
 een toeristische attractie 
 ons dagelijks leven is regelbaar 
 gemaakt door afstandsbedieningen 
 
 ik weiger deel te nemen 
 aan zo’n wereld 
 ik houd mij vast aan 
 het visioen van wolf en lam 
 een vruchtbare woestijn 
 en een bloeiende steppe 
 visioen van vrede en van 
 grazige weiden 
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 o.a. 
 
 gij zult van Mij geen beeld 
 of afbeelding maken 
 noch van hout, steen of edelmetaal 
 noch veelkleurig 
 op platte vlakken 
 en zeggen 
 dit is uw God 
 dan sluit je Mij op 
 in je eigen verbeelding 
 dat laat Ik niet toe 
 je zult je woorden niet 
 verzamelen en zeggen 
 zo is uw God 
 zonder te zeggen 
 ‘onder andere’ 
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 Wee hen 
 
 wee hen die huis aan huis opkopen * 
  tot er geen woning meer over is 
 wee hen die roddels verspreiden 
  om anderen in diskrediet te brengen 
 wee hen die rookgordijnen leggen 
  om de waarheid te verdoezelen 
 wee hen die verkiezingen frauderen 
  om zichzelf aan de macht te brengen 
 wee hen die hun hoge positie uitbuiten 
  tot eigen voordeel 
 wee hen die omkoopbaar zijn 
  en voor geld bereid zijn te verraden 
 wee hen die hun kinderen verwaarlozen 
  om eigen carrière op te bouwen 
 wee hen die akker aan akker opkopen * 
  tot er geen grond meer over is 
 wee hen die gerust zijn in Sion 
  en denken God begrepen te hebben 
 
 wees ons allen genadig 
 Heer 
 en breng ons tot inzicht 
 
 
 
 * Jes. 5 : 8 
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 Voorvaderen 
 
 dood is dood, wordt gezegd 
 de doden hebben  
 niets meer in te brengen 
 oude natuurvolken vergeten 
 hun voorouders niet 
 het Bijbelboek Apocalyps 
 vergeet ze ook niet 
 ‘hun werken volgen hen na’ 
 zoals een paddenstoel 
 leven zuigt 
 uit een dode boom 
 zo kunnen wij 
 wijsheid en inzicht 
 leren van hen 
 die ons zijn voorgegaan 
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 Bevrijding 
 
 Ik , de Heer, jouw God 
 ben afgedaald 
 om te bevrijden 
 ja, jij! 
 uit angst voor slavernij, uitbuiting 
  en verdrukking 
 uit angst om één of andere 
  god vergeten te hebben * 
 uit angst voor duistere 
  machten en demonen 
 uit angst voor waarzeggerij en 
  toekomstvoorspelling 
 uit angst voor hel 
  en verdoemenis 
 uit angst voor een hardvochtige 
  en genadeloze God 
 
 wij geloven in één God 
 die ons bevrijdt  
 uit het angstland 
 
 
 
* risico in het polytheïsme 
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 Aansluiten 
 
 ze schuifelen in een lange rij voorbij 
 aangetrokken door de oproep 
 uit oude grijze eeuwen 
 actueel tot op vandaag 
 
  stille drinkers 
  heimelijke atheïsten 
  souteneurs en mensenhandelaars 
  hoerenlopers 
  luidruchtige dronkenlappen 
  godvruchtige huistirannen 
  geweldplegers en wegpiraten 
  uitgeprocedeerde asielzoekers 
  corrupte bestuurders 
  intriganten en hun slachtoffers 
  maffiabazen en armoedzaaiers 
  uitvaagsel van de samenleving 
  uit de goot en van de vuilnisbelt 
 
 komt tot Mij, allen, 
 die vermoeid en belast zijt, 
 en Ik zal u rust geven * 
 
 laten we achteraan aansluiten 
 
 * Matt. 11 : 28 
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 Uitnodiging tot 
 
 de maaltijd der dankbaarheid 
 voor hen die hongeren en dorsten 
 naar gerechtigheid 
 brood en wijn voor 
 mensen aan elkaar gegeven 
 de goedwillenden 
 de standvastigen 
 de hardop twijfelenden 
 de gerusten in Sion 
 de rechtzinnige orthodoxen 
 de vrijgemaakten en 
 de vrijzinnigen 
 de gestruikelden 
 de armoedzaaiers 
 de belijdende en niet-belijdende 
 leden van de gemeente 
 de zondaars en de rechtvaardigen 
 
 uitnodiging tot 
 maaltijd ter gedachtenis 
 aan Jezus van Nazareth die 
 de wil van zijn Vader 
 volbracht ten dode toe 
 
 uitnodiging om 
  samen volhardend 
 te wandelen in 
 de navolging van Christus 
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Cocon 
 

God 
de mysterieuze 
God van Israël 

zit opgesloten in 
een cocon van woorden 

die kunnen we 
alleen openbreken 

door de losse letters 
als woorden hardop te lezen 

te declameren 
door verder te vertellen 

uit te beelden 
in spel en drama 

door onze handel en wandel 
er naar te richten 

door op melodieën te zetten 
en te vertolken met 

snaar- toets- en blaas- 
instrumenten 

we kunnen met onze stem 
samen met anderen 

deze God 
tevoorschijn zingen 

 
  



46 
 

 De grote stad 
 
 een benauwende hoeveelheid mensen 
 in een woestijn van steen 
 beton en asfalt 
 mensen botsen op elkaar 
 groeten elkaar niet meer 
 zien elkaar niet meer 
 horen elkaar niet meer 
 raken geïrriteerd en agressief 
 vreemdelingen worden uitgescholden 
 Joden worden uitgejouwd  
 homo’s gemolesteerd 
 jeugd zonder voedingsbodem 
 is gevlucht in drugsgebruik 
 ja, die grote stad 
 via VVV’s wordt de stad 
 onze mooie stad gepromoot 
 daar is tenminste wat te doen 
 daar is altijd wat te beleven 
 
 zo kijken wij met Jona  
 over zijn schouder mee 
 naar Ninevé 
 
 
 en hoe kijkt Jezus  
 naar de grote stad 
 
 
 Toen Hij  de scharen zag 
 werd Hij met ontferming 
 over hen bewogen, daar zij 
 voortgejaagd en afgemat waren, 
 als schapen die geen herder hebben. 
 Matt.9 : 36 

 
 wij moeten wel beseffen 
 dat wij ook zelf 
 deel uitmaken 
 van de scharen 
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 Vrouwen 
 
 vrouwen, vrouwen vrouwen, 
 telkens weer opnieuw 
 girlpower 
 
 Eva, moeder van alle levenden 
 Sara,  zij die lachte 
 Rachel, die de terafim stal van haar vader 
 Tamar, die haar schoonvader verleidde 
 Hagar, door God gevonden bij de put Lachai-Roï 
 Siffra, moedige vroedvrouw in Egypte 
 Rachab, de hoer uit Jericho 
 Jaël, bij wie Sisera een roemloos einde vond 
 Rispa, die haar gedode zonen bewaakte 
 Ruth, de schoondochter uit het heidense Moab 
 Bathseba, die-van-Uria 
 Maria, ‘mij geschiede naar Uw woord’ 
 Martha, een en al bedrijvigheid 
 Maria, je weet wel, die uit Magdala 
 Pilatus’ vrouw, ‘heb niet te doen met deze (Jezus) rechtvaardige’ 
 Dorcas, volgelinge van Paulus 
 Tryfosa, die zich heeft ingespannen voor de Heer 
 Lydia, de purperverkoopster 
 
 waarom hebben wij 
 het altijd over: 
 “de God der vaderen” 
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 Barmhartigheid 
 
 dat is een moeilijk woord 
 wordt gezegd 
 het is een ouderwets woord 
 wordt gezegd 
 de jeugd begrijpt dat niet meer 
 wordt gezegd 
 
 is het ouderwets of 
 wordt alleen gezegd 
 dat het ouderwets is 
 
 of is het 
 dat de betekenis van het woord 
 niet meer onder ons leeft 
 omdat de uitvoeringspraktijk is gestorven 
 
 als we de werken van barmhartigheid 
 levend houden 
 worden de woorden 
 niet ouderwets 
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 Vele wegen 
 
 een paar willekeurige voorbeelden: 
 
  16 + 8  = 24 
  93 - 69  = 24 
  14712 : 613 = 24 
  913 – 889 = 24 
  6 x 4  = 24 
  1/7 x 168 = 24 
  (5976:83): 3 = 24 
  53  - 111 = 24 
 
 
 zoals er vele berekeningen zijn 
 waarvan de uitkomst ‘24’ is 
 zo zijn er even zovele wegen 
 die tot God leiden 
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 Zoekmachine 
 
 ik zou willen hebben 
 een zoekmachine in mijn kop 
 om alle in duistere hoeken 
 opgeslagen boekfragmenten 
 op het juiste moment 
 beschikbaar te hebben 
 
 het lijkt mij 
 een nuttig gebruik 
 van de veelheid 
 hersencellen 
 die mijn leven lang 
 nog nooit gebruikt zijn 
 
 doen ze ook eens iets nuttigs 
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 Zien en horen 
 
 Het oog wordt niet verzadigd van zien 
 de Frauenkirche in Dresden 
 de Nachtwacht en de Mona Lisa 
 lammetjes aan de v. Dijkhuizenstraat 
 het Moezeldal in de herfst 
 een school vliegende vissen 
 de Hardangerfjord bij ondergaande zon 
 een broedende zwaan op haar nest 
 een laan met eeuwenoude eiken  
 het wenkend visioen van 
 het koninkrijk der hemelen 
 
 Het oor krijgt niet genoeg van horen 
 een merel op de nok van het dak 
 de Carmina Burana en Hohe Messe 
 een salvo hagel tegen de ramen 
 een fanfarekorps op Koningsdag 
 de klanken van ons carillon 
 een donderslag bij heldere hemel 
 gregoriaans gezang uit de kathedraal van Strasbourg 
 zoemende bijen rond de bloeiende brem 
 de woorden van God 
 die ons de adem benemen 
 
 
 Het oog wordt niet verzadigd van zien 
 en het oor krijgt niet genoeg van horen 
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  Uitroeien 
 
  God sloot 
  een altijddurend verbond 
  met Noach en de zijnen 
  met alle levende zielen 
  die bij hem waren 
  met mensen en hun nageslacht 
  met wolvee en ploegvee 
  met trekdier en lastdier 
  met vissen  en vogels 
  met alle ongetemde 
  dieren van heel de aarde 
 
  wee ons, als wij 
  één van Gods verbondspartners 
  uitroeien 
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De mens 
 

zichzelf genoemd 
 

‘kroon van de schepping’ 
 

heeft door zijn 
 

wanbeleid en 
 

onverantwoordelijk 
 

beheer 
 

zichzelf gemaakt 
 

tot 
 

‘vloek van de schepping’ 
  



54 
 

 
 
 wensen 
 
 wat is je liefste wens 
 om nog te beleven 
 tijdens je leven 
 
 ik ben er van overtuigd 
 dat wij niet in de ‘eindtijd’ leven 
 dat het op handen zijnde 
 koninkrijk van God niet ligt 
 binnen de begrenzing van mijn jaren 
 maar in de verre toekomst 
 
 ik zou nog willen meemaken 
 dat Israëli’s en Palestijnen 
 als goede buren samen wonen 
 maar ze gedragen zich 
 als koppige ezels 
 ook hierop maak ik weinig kans 
 
 ik zou nog getuige willen zijn 
 van de her-ingebruikname 
 van de Notre Dame de Paris 
 maar Macron vergist zich 
 minimaal 5 jaar 
 dat duurt dus ook te lang 
 
 ik stel mij tevreden met 
 de dag van morgen 
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 Kommt, laßt uns jubeln 
 
 in de traditionele 
 liturgie van de ‘Heilige Woche’ 
 in de Benediktinertabtei 
 van Niederaltaich 
 zingen de tenoren 
 op de vastgestelde dag 
 
  Daarom heb Ik 
  in mijn toorn gezworen 
  dat zij niet zullen komen 
  in het land van mijn rust * 
 
 daarna heeft het koor 
 de moed om te zingen 
 
  Komt, laten wij jubelen  
  voor de Heer 
  laten wij met lofprijzing 
  voor zijn aangezicht treden 
 
 ik denk wel eens 
 iets begrepen te hebben 
 maar als ik dit hoor 
 val ik stil 
 dit gaat boven 
 het dak van mijn denken 
 
 * Ps. 95 ; 11 

 
 
 
 LP: 
 “Kommt, laßt uns jubeln” 
 Christoforus-Verlag. Freiburg im Breisgau 
 SCGLX 73942 
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  Zwijgen 
 
  zwijgen, ja 
  daar zijn alle goden 
  van alle tijden 
  altijd nog goed 
  in geweest 
  in zwijgen 
 
  maar God 
  als Je niet 
  kunt antwoorden 
  of niet 
  wilt antwoorden 
  wil dan 
  naar mij 
  luisteren 
 
  meer vraag ik niet 
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Thora 
 

achter het  
 

subtiele lijnenspel  
 

van de Hebreeuwse letters 
 

die de Thora verwoorden 
 

gaat meer verborgen 
 

dan onze ogen 
 

 waarnemen 
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 Zwarte Pinksteren 
 
 er heeft zich bij mij 
 een zwarte rand genesteld 
 rond de eerste Pinksterdag 
 door de beroemde  
 Pinksterpreek van Petrus 
 en hoewel er drieduizend werden 
 toegedaan tot de gemeente 
 die behouden bleef 
 kostte deze toespraak  
 door de loop der tijden 
 aan miljoenen het leven 
 vanwege de door Petrus 
 uitgesproken beschuldiging 
 ‘. . die gij gekruisigd hebt . .’ 
 
 
 en de dag 
 begon 
 zo goed 
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 De vertellers 
 
 
 de schrijver: 
  toen strekte Mozes zijn hand uit 
  en er stak die nacht  
  een sterke oostenwind op 
  deze deed het water 
  wegvloeien 
  zo ging Israël over het droge 
 
 de dichteres 
  door de adem van Gods neus 
  werden de wateren opgestuwd 
  en stonden als een dam 
  het water stolde in het hart 
  van de zee 
  zo ging Israël over het droge 
 
 de filmmaker 
  ziet niets in een volk dat vlucht 
  over droog gevallen bodem 
  vluchtend door een kloof  
  met aan beide zijden muren van water 
  dat is spectaculair 
  daar is geld mee te verdienen 
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 Vreemdeling 
 
 ben jij een vreemdeling 
 in Jeruzalem 
 
 behoor je niet tot de 
 Parthen, Meden en Elamieten 
 inwoners van Mesopotamië 
 van Judea en Capadodië  
 Frygië, Pamfylië,  Egypte, 
 Lybië, Pontus en Asia 
 
 en behoor je dan ook niet 
 bij 
 Syrisch orthodoxen 
 Sefardische of 
 Askenazsisch joden 
 Moslims 
 kruisridders 
 Armeens orthodoxen 
 Makkabeeën of Herodianen 
 Georgiërs, Serven 
 Mammelukken 
 Russen, Kopten  
 Protestanten, Ethiopiërs 
 Katholieken of Ottomanen 
 Zionisten,  Britten 
 Palestijnen of Israëli’s 
 
 behoor jij dan nergens bij 
 
 ben jij dan echt 
 een vreemdeling 
 in Jeruzalem 
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  Liedje 
 
  als voor de opkomst van de zon 
  door U weer wordt gezegd 
  ‘Er zij licht’ 
  spert de merel 
  op de nok van ons dak 
  zijn snavel open 
  en zingt voor mij 
  het nog ongeziene licht 
  van de nieuwe dag 
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 De ouden 
 
 vroeger nooit zoveel 
 bij nagedacht 
 waarom eigenlijk ook 
 er is verteld 
 op een dag ga je dood 
 dan zijn er 
 twee mogelijkheden 
 hemel of hel 
 wat kun je doen 
 tegen predestinatie 
 
 maar nu ik oud geworden ben 
 
 nu droom ik van 
 een nieuwe hemel 
 en een nieuwe aarde 
 
 gerechtigheid en trouw 
 staan overal in bloei 
 vrede heerst alom 
 
 lachende kinderen spelen 
 met drie leeuwenwelpjes 
 de leeuwin kijkt tevreden toe 
 
 reusachtige orka’s spelen 
 ‘diefje met verlos’ 
 met jonge zeehondjes 
 
 aan een lange tafel 
 onder een oude plataan 
 mensen aan de maaltijd 
 
 met hoofddoekjes en kalotjes 
 tulband, pet en berenmuts 
 zij drinken elkaar vrede toe 
 
 
  . . de ouden zullen dromen dromen . . 
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 De vertellers 
 
 
 de schrijver: 
  toen strekte Mozes zijn hand uit 
  en er stak die nacht  
  een sterke oostenwind op 
  deze deed het water 
  wegvloeien 
  zo ging Israël over het droge 
 
 de dichteres 
  door de adem van Gods neus 
  werden de wateren opgestuwd 
  en stonden als een dam 
  het water stolde in het hart 
  van de zee 
  zo ging Israël over het droge 
 
 de filmmaker  
  Hollywood ziet geen profijt 
  in het verhaal van Mozes 
  maar Mirjam maakt het spectaculair 
  zoiets heeft nog nooit iemand gezien 
  daar is geld mee te verdienen 
  nu kan Israël  over het droge 
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 Trouw 
 
 dat is weer zo’n woord 
 waar je weinig mee kunt 
 je kunt er niet mee spelen 
 je kunt het niet vervangen 
 door een ander woord 
 
 je kunt niet 
 een beetje trouw zijn 
 dan ben je ontrouw 
 je kunt niet 
 heel erg trouw zijn 
 dan ben je gewoon trouw 
 
 je kunt alleen maar 
 elkaar trouw zijn 
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 Het leven gaat door . .. 
 
 God geeft opdracht aan Noach 
 om in de ark te verzamelen 
 van alle reine dieren 
 zeven paar, mannetje en vrouwtje 
 van alle vogels 
 zeven paar, mannetje en vrouwtje 
 van alle onreine dieren 
 één paar, mannetje en vrouwtje* 
 
 binnen de beveiliging van de ark 
 gaat het leven verder 
 en er wordt gewerkt 
 aan de toekomst 
 
 als na ruim een jaar 
 de aarde weer is droog gevallen 
 wordt de deur ontsloten 
 en iedereen mag er weer uit 
 
 dan komen er niet twee 
 maar vele konijntjes  
 naar buiten  
 
 
 
 
 
 
 Gen. 7 : 2,3 
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De Bijbel zegt . . . 

 
wij beroepen ons 
op Bijbelcitaten 

om daarmee extra 
gewicht te geven 

aan ons eigen gelijk 
 

maar de Bijbel 
zegt niets over 

het hebben 
van gelijk 
of ongelijk 

de Bijbel wil 
ons iets leren 
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 Geloofszekerheden 
 
 ik ken er vele 
 en heb er vele gekend 
 maar vele zijn toch aangevreten 
 door de mot en de roest 
 ze bleken toch niet zo zeker te zijn 
 als met zekerheid werd verteld 
 sommigen zijn verdronken 
 in een moeras van overlevering 
 en traditie 
 of besmet met bijgeloof 
 soms blijven steken in 
 fundamentalisme en starheid 
 of verstrikt geraakt in theologie 
 
 er worden keurige lijstjes gemaakt 
 van wat aan geloofszekerheden  
 noodzakelijk is 
 ze zijn aan mij niet besteed 
 mij rest slechts één zekerheid 
        ‘God’ 
 en ook Hij voelt niet altijd als 
 zekerheid 
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Atheïst 
 

dat is niet de man die zegt 
 

ach, wie is god 
 

maar hij die zegt 
 

alles van God te weten 
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 Gevonden 
 
 gaat het om de zoekende herder 
 of om het gevonden schaap 
 
 gaat het om de bezemende vrouw 
 of om de gevonden munt 
 
 gaat het om de weggelopen zoon 
 of om de vader die hem in zijn armen sluit 
 
 het gaat om de blijdschap 
 
 dat wat verloren was 
 is weer gevonden 
 
 daarover verheugen zich 
 de engelen 
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   Spatie 
 
   de spaties 
   tussen letters 
   waardoor 
   woorden 
   gevormd worden 
   zijn even 
   belangrijk 
   als de  
   woorden 
   zelf 
 
   zonder spaties 
   geen woorden 
 
   wat valt er dan 
   nog te zeggen 
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 Weerklank 
 
 toen geschiedde 
 het woord van JHWH . . .  
 
 dan klinken klanken 
 die weerklank vinden 
 die snaren raken 
 die mee gaan klinken 
 die anderen inspireren 
 tot het hele universum 
 zingt 
 
 als het woord van JHWH geschiedt 
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 Met woorden 
 
 we kunnen met woorden 
  met elkaar communiceren 
  kennis overdragen van mens tot mens 
  heilsgeheimen verklaren 
  onze gedachten omzetten in taal 
  vreugde brengen 
 
 wel eens over nagedacht 
 hoe het zou zijn 
 als dat niet meer zou kunnen 
 
 
 we kunnen met woorden 
  liegen dat het gedrukt staat 
  iedereen de huid vol schelden 
  beledigingen rondstrooien 
  liederlijke taal uitslaan 
  onze naaste vervloeken 
 
 wel eens over nagedacht 
 hoe het zou zijn 
 als dat niet meer zou kunnen 
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 Graniet 
 
 je bent ingeschreven 
 in dit leven 
 op een formulier 
 van de Burgerlijke Stand 
 voor de tijdsduur 
 van je leven 
 je wordt weer 
 na verloop van tijd 
 uitgeschreven 
 op een granieten plaat 
 alsof daarmee voorkomen 
 zou kunnen worden 
 dat je vergeten wordt 
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Vergeten 

 
er zijn mensen, Heer 

die kapot gaan 
aan hun geloof 

die kapot gemaakt worden 
door de kerk 

die ervan overtuigd zijn 
dat het zo hoort 

 
zijn ze vergeten 

dat U zich in liefde 
ontfermt 

over zondaars 
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Spoorloos 
 
 

we zijn als schepen 
 

bevaren de zee 
 

die zich achter ons sluit 
 

alsof we er nooit geweest zijn 
 

we laten geen sporen na 
 

 
 
 
 
Naar: M.H.Kuitert 
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 Jona  
 
 1e zendingsreis 
  en God zei 
  ga naar Ninevé 
  toen stond Jona op 
  maar onbekende verten 
  waren sterker 
  een boot gezocht 
  op weg naar elders 
  toen smeet God 
  in zijn toorn 
  zijn adem op de zee 
  de golven werden woedend 
  het schip dacht te breken 
  de zeelieden werden bang 
  en smeten Jona in zee 
  een grote vis slokte hem op 
  na drie dagen werd hij misselijk 
  kotste hem uit 
  en smeet hem op het strand. 
  missie mislukt 
 einde eerste zendingsreis 
 
 2e zendingsreis 
  en God zei 
  ga naar Ninevé 
  als het dan persé moet 
  vooruit dan maar 
  luister schorem 
  over 40 dagen 
  zijn jullie het haasje 
  blijft er niets van jullie over 
  dit wordt een prachtig schouwspel 
  zoiets zie je 
  maar eens in je leven. 
  de hele stad kwam tot inkeer 
  en dat zie je 
  maar eens in je leven 
  Jona wachtte tevergeefs 
  op zijn uitkijkpost 
  de zon brandde 
  de oostenwind schroeide 
  de schaduwplek verdorde 
  Jona werd woest 
  God wees hem terecht 
  geef jij niks om mensen en dieren 
  Ik wel 
  Missie geslaagd 
 Einde twee zendingsreis 
  
 en misschien zit Jona nog steeds te kniezen. 
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Zorg 

 
leef lang 

en gelukkig 
en zorg goed 

voor jezelf 
en voor anderen 

als wij het niet doen 
wie zal het van ons 

overnemen 
 

denk niet 
God zorgt voor ons 

zo gemakkelijk 
kom je er niet af 
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 Het kind 
 
 als de laatste oorlogsnacht 
 is gestorven 
 als de oorlog zichzelf 
 heeft doodgebloed 
 als de zon terughoudend 
 een nieuwe dag brengt 
 als het stof is neergeslagen 
 als de kruitdamp is opgetrokken 
 als het kind de wereld ziet 
 te midden van de puinhopen 
 en verweesd om zich heen kijkt 
 op wie kan het kind 
 nog vertrouwen 
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  Rapportcijfer 
 
  door een gebedskring 
  werd afgevinkt 
  welke gebeden 
  god verhoord had* 
 
  zou god 
  aan het eind 
  van het seizoen 
  ook nog 
  een rapportcijfer 
  gekregen hebben 
 
 
 
 * historisch 
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 Te veel 
 
 het is wel erg veel 
 wat ik eigenlijk 
 allemaal moet geloven. 
 de Apostolische Geloofsbelijdenis 
 de Geloofsbelijdenis van Nicea 
 we kennen ze niet 
 maar ze horen er wel bij 
 de Geloofsbelijdenis van Irenaeus 
 van Tertullianus 
 van Origenes 
 en de Geloofsbelijdenis van Athanasius 
 dan hebben we nog 
 de Heidelbergse Catechismus 
 de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
 de Dortsche Leerregels 
 de drie laatst genoemden 
 omvatten misschien wel 80 A4-tjes 
 en vergeet vooral niet 
 de dogma’s  van de Drie-eenheid 
 en de Twee Naturenleer. 
 en last but not least 
 de Bijbel van 
 Genesis tot Apocalyps 
 misschien ook nog wel 
 van kaft tot kaft 
 het geheel aangevuld 
 met leerstellingen van 
 Augustinus, Luther en Calvijn 
 overgoten met interpretaties van 
 Wilhelmus à Brakel, Karl Barth en 
 Bernardus Smytegelt 
 om maar een paar te noemen 
 
 een Christen moet meer geloven 
 dan goed voor hem is. 
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  Persoon 
 
  als we ons God voorstellen 
  als een ‘persoon’ 
  kan het zomaar gebeuren 
  voor we het weten 
  dat die ‘persoon’ 
  de gestalte aanneemt 
  van een ‘Führer’ 
  een ‘Vadertje Stalin’ 
  of  . . .  
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 Verhalen 
 
 wanneer hoor je het nog 
 ‘ik zal je eens een verhaal vertellen’ 
 dan gaan we er goed voor zitten 
 spitsen onze oren 
 gooien nog een blok 
 op het vuur 
 en vullen de glazen bij 
 wat er nu komt 
 is de moeite waard 
 we stellen geen vragen 
 over fictie of werkelijkheid 
 zijn zelf deelnemers geworden 
 binnen de verhalen 
 uit ver vervlogen tijden 
 met Abraham zijn we op weg 
 naar onbekende landen 
 met Mozes staan we bij 
 een vreemd natuurverschijnsel 
 met Israël trekken we 
 zeven maal om Jericho 
 en met David gluren we 
 naar Bathseba 
 met Elia staan we in een spelonk 
 en gaat God aan ons voorbij 
 er is een onuitputtelijke bron aan verhalen 
 en laat er geen einde komen  
 aan het vertellen 
 
 Elkaar de oude verhalen vertellend 
 zijn we samen op weg 
 naar Gods toekomst* 
 
 
 
 * Niek de Mooy † 

 
 
 


