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 Redactioneel
Aan het eind van deze maand beginnen de 
eerste schoolvakanties. Examens zijn achter de 
rug en de scholen gaan dicht. Veel werk komt 
gedurende een aantal weken stil te liggen. Niet 
iedereen kijkt uit naar deze weken. Vooral voor 
ouderen brengt deze tijd onzekerheid en zorgen 
met zich mee. Kinderen en kleinkinderen 
trekken er op uit en maken soms lange reizen. 
Zal alles goed gaan? Komen ze behouden aan 
en ook veilig weer thuis? Wie afhankelijk is 
van verzorgenden krijgt te maken met nieuwe 
gezichten. Ook bezoekers onderbreken een paar 
weken hun werkzaamheden. In gemeenten 
worden speciaal voor thuisblijvers ontmoetings- 
en ontspanningsbijeenkomsten georganiseerd. 
Omzien naar elkaar gaat ook door in vakantietijd. 
Degenen die thuisblijven begroeten met een 
zucht van verlichting straks weer het einde van 
de vakanties, als alles weer zijn gewone gang 
herneemt. Voor veel anderen is de zomertijd 
een tijd van tot rust komen, opademen en 
nieuwe energie opdoen. Even wordt de gewone 
gang van de dagelijkse bezigheden 
onderbroken. Vakantie is niet niets 
doen, maar andere dingen doen 
en daar zelf voor kiezen. Wie een 
goede vakantie mag beleven komt 
herboren weer thuis. Daarom zijn 
er van die grote woorden voor 
uitgevonden: recreëren en recreatie; 
ze betekenen letterlijk herscheppen 
en herschepping. Een mooie betekenis 
van scheppen is in dit verband orde 
aanbrengen in de veelheid van de 

eisen die werk en tijd stellen. 
Een vakantietijd leent zich uitstekend voor 
wandelingen, fi etstochten of reizen met auto 
of vliegtuig. Reizen die een langere tijd vragen 
kunnen worden tot een beeld voor de weg die je 
als mens gaat, voor de levensweg. Kenmerkend 
voor alle mensen is immers dat zij op weg zijn; 
ze komen ergens vandaan, doen onderweg 
allerlei ervaringen op en richten zich op een 
doel. Om op reis te gaan is een antwoord nodig 
op een aantal vragen. Waar wil je heen? Wil je 
alleen of samen met een ander of anderen? Met 
wie? Wat heb je nodig om op reis te gaan? Waar 
ligt de weg die je wilt gaan? Hoe voorkom je dat 
je verdwaalt? Hoe lang zal de reis gaan duren? 
Welke weerstanden kun je verwachten en hoe wil 
je die overwinnen? Zulke vragen komen vooral op 
bij een pelgrimage. 
Pelgrims zijn niet alleen van vroeger, maar 
ook van vandaag. Bij duizenden wandelen ze 
vanaf verschillende plaatsen naar het graf van 
de heilige Jacobus in Spanje. Of naar dat van 

Petrus in Rome. Of naar een ander 
pelgrimsoord. Voor ons is Jeruzalem 
wat ver om heen te lopen, maar in het 
Oude Testament is Jeruzalem met de 
tempel als de plaats waar de Eeuwige 
woont, de stad bij uitstek om naar op 
reis te gaan. Daarover zingt Psalm 84 
en daarover gaat dit nummer van het 
Ouderlingenblad. 
De redactie wenst alle lezers, zij die 
thuisblijven en zij die op reis gaan, een 
goede tijd toe.  Richard Vissinga
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Psalm 84, een lied van Israël, werd de eeuwen door uiterst 
geliefd in de christelijke gemeenten. Geen wonder, het tekent 
het leven van mensen onderweg door het leven, op weg naar het 
huis van de Here God, doel van een lange pelgrimage.

Rustplaats en krachtbron 
   Psalm 84 - Een lied van verlangen

Psalm 84 is een lied van verlangen. 
Hunkering naar de plaats waar de Here 
met zijn volk samenwoont, waar vrede 
is en levensvreugde. De psalm zingt 
over geborgenheid in de nabijheid van 
allen die bij de Heer verblijven, over de 
vaak barre tocht door het leven en de 
noodzaak van rustplekken onderweg, 
over gebeden en liederen, die meegaan 
en kracht geven, over onmisbare 
bescherming voor kwetsbare mensen, 
over genade en Godsvertrouwen. Psalm 
84 bergt tal van levensvragen in zich 
en tegelijk even zoveel bemoedigingen. 
De psalm heeft componisten 
geïnspireerd tot onvergankelijke 
verklankingen, zoals die van Heinrich 
Schütz, Johannes Brahms en Joseph 
Rheinberger: ‘Wie lieblich sind deine 
Wohnungen, Herr Zebaoth….’

Zes redactieleden hebben elk 
een couplet van de berijmde psalm 
gekozen en schrijven daarover. Iedere 
bijdrage is opgebouwd als een soort 
drieluik. Eerst wordt het lied geplaatst 
in het kader van menselijk beleven. 
Vervolgens wordt aangegeven wat in 
het couplet vanuit de Schriftgegevens 
wordt opgeroepen. Het derde deel 
van het drieluik wordt gevormd door 
een casus, een fragment uit het leven 
gegrepen, waar de psalm in zijn 
betekenis een rol speelt. 

De redactie wil hiermee een 
‘gebruiksnummer’ aanreiken, 
dat dienst kan doen bij pastorale 
gesprekken of bij themadiensten. 
Steeds zijn enkele bezinningsvragen 
toegevoegd. π

Arie Romein

Ds. A. Romein is 

emerituspredikant 

en lid van de 

redactie van het 

Ouderlingenblad

Levensvragen 

en 

bemoedigingen

Ter inleiding 

Ruim twee jaar geleden bracht het ‘Ouderlingenblad’ een meditatief – pastoraal themanummer uit. 

Liturgie, verkondiging en pastoraat kwamen samen in één verband aan de hand van gezang 489 uit 

het Liedboek voor de Kerken. De redactie besloot dit nog eens te doen, nu aan de hand van een lied 

uit het psalmdeel van het Liedboek: psalm 84.
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Psalm 84
1   Hoe liefl ijk, hoe goed is mij, Heer,

 het huis waar Gij uw naam en eer

 hebt laten wonen bij de mensen.

 Hoe brand ik van verlangen om

 te komen in uw heiligdom.

 Wat zou mijn hart nog liever wensen

 dan dat het juichend U ontmoet

 die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,

 die naar uw tempel zich begeeft,

 zijn hart wijst hem de rechte wegen.

 Zij trekken op van overal

 en, gaat het door het dorre dal,

 dan valt op hen een milde regen.

 Ja, in het hart van de woestijn

 ontspringt een heldere fontein.

5 O Here, ons schild van omhoog, 

 zie neder met een gunstig oog

 op uw gezalfde in de tempel.

 Eén dag in uw paleis is meer

 dan duizend elders. Ik verkeer

 veel liever needrig aan uw drempel

 dan dat ik aanzit, hooggeacht

 waar men den Here God veracht.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft

 beschermt en koestert al wat leeft.

 De mus, de zwaluw vindt een woning.

 Haar jongen zijn in veiligheid.

 Mij is een schuilplaats toebereid

 in het paleis van U, mijn Koning.

 Heil hen die toeven aan uw hof

 en steeds zich wijden aan uw lof. 

4  Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.

 Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

 tot zij Jeruzalem betreden,

 waar alle pelgrims binnengaan

 om voor Gods aangezicht te staan.

 Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.

 Verhoor mij, God van Israël,

 die alles leidt naar uw bestel.

6 Want God onze Heer die ons mild

 bestraalt als zon, beschermt als schild,

 zal in genade ons verhogen.

 Zijn hand onthoudt het goede niet

 aan wie oprecht Hem hulde biedt

 en eerlijk wandelt voor zijn ogen.

 Heer, die het al in handen houdt,

 Welzalig die op u vertrouwt.

 

 uit het: Liedboek voor de Kerken (1973)
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Zo begint het leven voor iedereen: het geboortekanaal door, naar 
buiten toe, een nieuwe wereld in. Je bent op weg gegaan. Dat blijft 
zo, je leven lang. Steeds ga je ergens uit, laat je het oude achter je 
om een nieuwe situatie, een nieuwe fase binnen te komen.

Pelgrimeren 
uit verlangen

Jaap de Lange

Dr. J.J. de Lange 

is hoogleraar 

praktische theologie 

aan de Protestantse 

Theologische 

Faculteit in Brussel 

en lid van de 

redactie van het 

Ouderlingenblad

Voor alle mensen geldt dat ze 
onderweg zijn in het leven. We kunnen 
niet anders. Het gaat van baby naar 
peuter, naar kleuter, naar kind, naar … 
En ook al maken we allemaal dezelfde 
reis, voor niemand verloopt die 
hetzelfde. 

In de christelijke geloofstraditie is 
tegen deze achtergrond het leven vaak 
vergeleken met een pelgrimsreis. Toch 
moeten we voor een goed begrip wel 
eerst een onderscheid maken. Want we 
kunnen tussen onze levensreis en een 
pelgrimage niet zomaar een ‘is gelijk 
teken’ zetten.

De pelgrimsreis  Aan een 
pelgrimsreis begin je bewust. Je breekt 
uit het dagelijkse leven en gaat op zoek 
naar geestelijk geluk, welbevinden, een 
geestelijke impuls. In die zin scharniert 
een pelgrimsreis heel concreet om vier 
momenten. 
Dat is allereerst het afscheid nemen 

van het dagelijks bestaan. Bewust laat 
je de dagelijkse gang van zaken, alles 
wat tot dan toe je leven uitmaakte, 
achter je. Je gaat op reis. Sommigen 
gaan letterlijk op stap. Met elke stap 
laat je je thuissituatie verder achter je 
en richt je je op wat komen gaat. Maar 
het einddoel is nog achter de horizon. 
Onderweg ben je en je weet niet wat of 
wie de dag je zal brengen. Je hebt een 
lange weg te gaan. Als je over de helft 
bent, gaat het tintelen, het verlangen er 
werkelijk te komen. En op een dag is 
het zover. Het derde kernmoment, de 
aankomst op je plaats van bestemming. 
Je hebt het gehaald. Onderweg heb je 
krachten opgebouwd. Op deze plaats, 
die je als einddoel koos, kijk je daarop 
terug. Voor anderen vóór jou is dit 
misschien een plaats van inspiratie 
geweest, een plaats van devotie, van 
aanbidding. Misschien kan, na de 
lange reis, deze plaats ook voor jou een 
bron worden van nieuwe gedachten en 
inzichten, waarmee je terug kunt gaan. 
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Voor 

niemand 

verloopt 

de reis 

hetzelfde

  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
   het huis waar Gij uw naam en eer
 hebt laten wonen bij de mensen.
   Hoe brand ik van verlangen om
 te komen in uw heiligdom.
   Wat zou mijn hart nog liever wensen
 dan dat het juichend U ontmoet
   die leven zijt en leven doet.

1
Terug naar huis, want dat is het vierde 
moment van een pelgrimage. Je keert 
weer terug naar je thuissituatie, waar je 
je ervaringen integreert in je dagelijkse 
leven. Dat is een essentieel onderdeel 
van de pelgrimage. Wat heeft deze reis 
je gebracht voor je levensreis? Wat heb 
je geleerd over jezelf, voor jezelf? Hoe 
ga je verder?

Zo zijn mensen alle eeuwen door, 
evenals de psalmdichter, letterlijk op 
weg gegaan. Zo gaan vandaag mensen 
naar Taizé, naar Rome, naar Iona, 
naar Santiago de Compastella, naar 
Jeruzalem. Zo zijn er mensen op zoveel 
andere pelgrimroutes in Nederland 
en Europa. En precies zo sparen onze 
moslimburen voor hun reis naar 
Mekka.

Het leven als een pelgrimsreis  
Psalm 84 is een pelgrimslied, zoals 
nog meer psalmen. In de tijd van 
de Bijbel ondernamen mensen al 

pelgrimsreizen. We kennen dat van 
een wel heel bekend verhaal uit het 
nieuwe testament. In Lukas 2, 31 e.v. 
trekt de jonge Jezus met Jozef en Maria 
voor het paasfeest naar Jeruzalem. 
Een gewoonte die terug gaat tot op 
voorschriften uit het oude testament 
(Ex  23 en 34). 

Vandaag de dag zingen we deze 
liederen ook in overdrachtelijke zin, 
als liederen voor/over onze levensreis. 
Van een letterlijke naar een figuurlijke 
pelgrimsreis. Ook daar zijn in de Bijbel 
al sporen van terug te vinden (Hebr 11: 
13-16). 

Zo kennen wij de pelgrimsreis 
als een beeld voor onze levensreis. 
Maar in dát verband moeten we wel 
de kenmerken scherp houden. Want 
je leven verstaan als pelgrimsreis 
betekent keuzes over zaken als: 
waardoor je je wilt laten leiden in het 
leven en waarop je je wilt richten; wat 
je jezelf ten doel stelt en hoe je daar 
nu al op probeert in te spelen. En 
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dan blijkt onze levensreis net als een 
echte pelgrimsreis er een van lopen in 
de zon tot fluiten in het donker, van 
vrolijk voortgaan tot verdwalen, van een 
snelle etappe vooruit tot bij de pakken 
neerzitten en wachten ... wachten tot 
het zware weer over getrokken is.

Liedje van verlangen  Wat is het 
dat de pelgrim op weg doet gaan? In het 
eerste couplet van deze psalm stuiten 
we op een heel centraal woord. Het 
is iets dat diep in ons mensenleven 
verankerd ligt: verlangen. Verlangen 
is een motorwoord. Het zet ons 
in beweging. Het is een woord dat 
pelgrims doet gáán. Want verlangen is 
altijd verlangen naar ... naar iets dat je 
mist, iets dat er nog niet is. Je ervaart 
een tekort en zou dat willen opheffen; 
een gebrek dat je zou willen wegwerken, 
om voluit mens te zijn, echt te kunnen 
leven, in harmonie. 

We zien dat terug in de verschillende 
manieren waarop mensen in de loop 
van de tijd hun geloof hebben beleefd. 
Zo was (en is) voor veel mensen het 
leven zo’n voortdurend oplopen tegen 
het tekort in jezelf en de gebreken in 
het leven, dat hun pelgrimeren een 

toeleven is naar het einde, want daarin 
ligt dan een nieuw begin besloten: met 
en bij God zijn en zo opgenomen zijn in 
zijn volmaaktheid. Zoals de cabaretière 
Sanne Wallis de Vries over haar pake 
vertelt, die na een familiefeest opstond, 
omhoog wees en (in het Fries) zei: ‘Het 
was een mooi feest, maar het mooiste 
moet nog komen!’ Zo was hij op reis in 
het leven.

Vanuit een andere christelijke 
beleving van leven en geloven kunnen 
mensen zo verlangen naar het 
‘koninkrijk van God’. In dat perspectief 
van de prediking van Jezus herkennen 
ze de heelheid van het leven en de 
wereld, die ze nu zo missen. Honger, 
onrecht, onderdrukking er is te veel ... 
Voor hen is pelgrimeren in het leven de 
weg van navolging zoeken in woorden 
en daden. Onderweg zijn naar het 
‘koninkrijk’ is, zogezegd, toeleven naar 
een nieuw Jeruzalem; de nieuwe stad 
als een samenleving van vrede en recht 
en daar onderweg alvast mee bezig zijn. 

In beide geloofsbelevingen, de ene 
meer geïnspireerd door een leven na 
dit leven, de andere meer gericht op het 
leven in de wereld, herkennen we een 
diep verlangen naar heil, naar heling. 
En onverwoestbaar is het vertrouwen 
dat er vanuit de toekomst je als het ware 
iets tegemoet komt, een perspectief 
dat je wenkt; om naar toe te leven en 
op in te spelen. In het Liedboek voor 
de kerken zijn van deze en andere 
geloofsbelevingen veel voorbeelden te 
vinden. Zo bijvoorbeeld gezang 114, 265, 
441 en 442. 

Op weg naar Jeruzalem  De 
dichter van psalm 84 is onderweg 
naar Jeruzalem. Hij komt letterlijk 

‘Hij waakt over je gaan en je komen van 

nu aan tot in eeuwigheid.’ (Psalm 121: 8) 

Nog zo’n pelgrimslied uit de Bijbel. 

Let in deze zin op de volgorde: gaan, 

de deur achter je dicht doen, erop 

uittrekken en vervolgens: komen, 

aankomen, een deur gaat open.... En 

over dat leven, die reis, waakt Hij. Zó in 

vertrouwen op weg te zijn, wie verlangt 

daar nou niet naar?!

Komend 

uit de 

woestijn ...
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uit de woestijn. Voor hem ligt de stad. 
Daar verwacht hij op te leven, naar 
lichaam en ziel. Want dat is waar hij 
naar uitkijkt, te kunnen: Léven. Dat 
heeft voor hem van alles met die stad 
te maken. Het is de stad van de tempel. 
De plaats, waar God zijn woning heeft 
tussen de mensen. De plek waar de 
thora bewaard en bestudeerd wordt 
als wegwijzer voor een leven, dat vrij 
is van de machten in jezelf en de 
machten om je heen. Die boeken doen 
het alledaagse leven recht, en heffen 
het op. Ze bepalen je bij de schepping 
(en jij als schepsel daarbinnen) en de 
Schepper. Dit is de plaats waar het om 
de heelheid van het léven gaat, naar z’n 
diepte en hoogte en intensiteit. Dat is 
waar zijn verlangen zich op richt, op 
een God die ‘leven is en leven doet’. 

Zo heeft de dichter bewust z’n 
huis verlaten om op weg te gaan. 
Onderweg schrijft hij dit lied, een lied 
van verlangen. Hij kijkt vooruit naar de 
plaats van aankomst en wat hij er denkt 
op te doen als geestelijke impuls, als 
inspiratie en ruggensteun. π

Vragen

1   Als u in dit 

verband ‘verlangen 

naar...’ zou moeten 

invullen. Hoe zou 

u dat dan doen?

2   Wat is het dat u 

gaande houdt in 

het leven?

3   Wat hoort u in de 

uitspraak van de 

fietsenmaker?

Fietsenmaker

‘Het is een uitspraak, die ik altijd 

onthouden heb; die zo af en toe weer bij 

me boven komt en me dan ook steeds 

prikkelt. Lang geleden, ik zou niet meer 

weten waar, heb ik het eens gelezen. Het 

ging over een man, een fietsenmaker, 

die als hij zich moest voorstellen in een 

groep of zo, je kent dat wel, en die dan 

na z’n naam er aan toevoegde “en verder 

ben ik op weg naar het Koninkrijk en 

onderweg repareer ik fietsen.”‘

Ik vraag erover door. ‘Wat vind je nu zo 

bijzonder aan die uitspraak?’ ‘Nou, het 

zet de dingen van je leven, de dingen 

waar je je zo druk om kunt maken, even 

in een perspectief. Je hebt een doel en 

dat staat in een groter verband dan jezelf. 

Van daaruit doe je dingen, die ertoe 

doen. Dát is het, denk ik, waar ik altijd 

wel naar verlangd heb. Dat je onderweg 

in je leven ergens naar toewerkt en aan 

meewerkt. Dat het ergens toe leidt...’

Verlangen 

is een 

motorwoord
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In de filosofie is het al jaren een thema: waar halen mensen een 
besef van geborgenheid vandaan?

Een plek voor 
geborgenheid

Henk de Roest 

Dr. H.P. de Roest 

is hoogleraar 

praktische theologie 

aan de Protestantse 

Theologische 

Universiteit 

(vestiging Leiden) 

en lid van de 

redactie van het 

Ouderlingenblad

De filosoof Martin Heidegger dacht 
na over ‘het zijn’, dat wil zeggen ‘alles 
wat bestaat’ en stelde dat de mens 
in het zijn ‘geworpen is.’ Het is een 
bestaan ‘tot de dood’, een ‘Sein zum 
Tode’. Daar wordt een mens niet vrolijk 
van: sterker nog, hij kan ontwaken in 
angst vanwege de eigen sterfelijkheid. 
Mensen kunnen zich koud en 
ongeborgen weten. 

Er alleen voor staan  Ook bij 
andere denkers cirkelen de gedachten 
rond dit fundamentele besef niet 
gekoesterd, niet veilig en warm te zijn. 
Bij Jürgen Habermas, wel de grootste 
nog levende Duitse filosoof genoemd, 
vinden we de overtuiging dat een 
mens zonder God uiteindelijk zonder 
troost leeft. In de kosmos moet hij 
‘principieel troostloos’ leven. Ook de 
filosofie verschaft geen troost, ook als 
ze dat soms wel beoogt. 

Bij Habermas heeft vooral het 

contact met een aantal joodse 
vrienden, al een aantal jaren geleden 
geleid tot een grotere openheid 
voor religie. Hij ziet als kracht van 
religie dat zij het vermogen heeft 
om te troosten. Het jodendom en 
christendom benadrukken volgens 
hem in hun overtuigingen en praktijk 
ook de onvervangbare waarde van 
de individuele mens. De taal van 
het geloof, schrijft hij, voorkomt dat 
het individu ondergaat in systemen, 
waarin mensen vervangbaar zijn. Bij 
gerechtigheid en barmhartigheid gaat 
het om de enkeling, die er toe doet. Het 
gaat, voeg ik eraan toe, in de kerk om 
de stem die zegt: ‘Jij wordt bemind, 
je bent aanvaard, je bent geborgen. 
Wees welkom.’ En de gemeente 
kan zich daardoor vormen als een 
troostgemeenschap. Maar zeggen we 
dat niet wat te snel? Het neemt het 
gevoel van ongeborgenheid dat mensen 
kan overvallen niet meteen weg. 

De samenleving geeft veel mensen 

Je bent 

geborgen, 

wees 

welkom!
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2 Het heil dat uw altaar omgeeft
   beschermt en koestert al wat leeft.
 De mus, de zwaluw vindt een woning.
   Haar jongen zijn in veiligheid.
 Mij is een schuilplaats toebereid
   in het paleis van U, mijn Koning.
 Heil hen die toeven aan uw hof
   en steeds zich wijden aan uw lof.

het gevoel overbodig en vervangbaar 
te zijn. Op het werk ben je zomaar 
´boventallig´. Dat betekent dat je 
eruit ligt. Het besef er als individu 
toe te doen en waardevol te zijn 
vermindert. Wie heeft je nodig? Voor 
jou een ander… Er is een algemene 
verzakelijking van relaties: wat heb 
je aan iemand, dat is de voornaamste 
vraag. Hoe kan ik gebruik van hem 
maken? Er is een verontrustende 
mate van geestelijke ongeborgenheid: 
mensen zoeken wel van alles dat hen 
geborgenheid moet geven (familie, 
werk, recreatie), maar het is allemaal 
broos en er hoeft maar iets te gebeuren 
of je ervaart dat je ‘thuisloos’ bent. Ik 
sta er, ondanks de mensen om mij 
heen, alleen voor. 

Gekoesterd  Het tweede vers van 
psalm 84 is een ode aan het heil dat 
in de sfeer van het altaar, het heilige 
der heiligen, te vinden is. De liedregels 

lokaliseren het heil niet alleen op het 
altaar zelf. Het golft als het ware naar 
buiten, als een heilzame energie: 
in cirkels wordt het steeds breder 
getrokken én het trekt al wat leeft 
op een beschermende manier naar 
zich toe. Niet alleen degenen die in 
deze majesteitelijke ruimte verblijven 
kunnen hun vreugde niet op: zelfs 
de mus en de zwaluw vinden er een 
plekje. ‘Kom maar’, jullie kunnen er 
gemakkelijk bij. 

Het heil betreft een inclusieve 
gemeenschap, die geen drempels 
opwerpt of eisen stelt. Je hoeft er niet 
vooraan te staan om je gekoesterd te 
weten, maar je mag ook een plaatsje 
vinden onder het dak. Opvallend 
is het in dit lied dat het onderweg 
is gezongen: terwijl de tempel nog 
helemaal niet in beeld is. Terwijl er nog 
nachten zijn, waarin men zich ‘koud en 
ongeborgen’ weet. Het is nog ver. De 
afstand tot het heil, tot Gods huis, dat 
beleefd kan worden als een huis voor 

Er wordt 

een plek 

voor hem 

ingeruimd
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de ziel, is nog groot. Ook al kan er in 
een droom misschien een ladder naar 
de hemel zijn, bij het ontwaken is dat 
besef van Gods nabijheid weer weg. Je 
moet weer door. Je moet weer krachten 
verzamelen. Wie dan weer in beweging 
komt kan dit lied op de lippen nemen. 

Het frappante is: in het zingen komt 
de tempel in beeld. In de verbeelding 
ziet de dichter het al voor zich. Hij ziet 
dat een plek voor hem is toebereid: er 
wordt een plek voor hem ingeruimd. 
En wie het meezingt, die ziet het ook. 
Die ziet ook, dat het heil niet alleen 
voor hemzelf is bestemd, maar dat 
anderen er in delen, zelfs af en aan 
vliegende vogeltjes. Ontroerend ziet 
de dichter, in zijn verbeelding, zelfs 
de jongen voor zich. Hij kijkt over de 
rand van het nest. Terwijl hij er nog 
niet is, terwijl hij nog ver weg is, ziet 
hij het al voor zich. Daar ligt de kracht 
van het zingen, niet alleen van dit lied, 
maar van alle liedjes van verlangen. Op 
afstand scheppen ze al een gevoel van 
geborgenheid en nabijheid. Daar zal ik 
thuis zijn, daar wordt op mij gewacht, 
daar wordt ik verwacht. ‘Als God ons 
thuisbrengt…’ 

Het is dus niet alleen de troost, 
zoals Habermas zegt, die kenmerkend 

Liederen 

over 

thuiskomen, 

je gezien en 

gekoesterd 

weten

is voor het jodendom en het 
christendom. Het is ook niet alleen 
het appèl er te zijn voor anderen. Het 
is vooral de ondervinding van bij God 
thuiskomen. Nu al in dit leven, maar 
ook na dit leven. Dat laatste keert 
Heideggers uitspraak om! Het is niet 
Sein zum Tode, maar Sein zum Leben. 
Ons bestaan loopt niet uit op de dood, 
maar het loopt uit op het Leven, op 
het onthaal: kom maar binnen, hier 
is het goed, hier is het licht en warm. 
Niet voor niets wordt dit lied ook bij 
begrafenissen veel gezongen. Het 
is begrijpelijk: een gestorvene, we 
willen hem of haar op een of andere 
manier geborgen weten en niet 
zoekgeraakt, verdwenen, helemaal 
weg. Er is een land van louter licht, 
zingen we. Onze wegen voeren naar 
het rijk der heerlijkheid. God zal ons 
ontvangen. Het is dit type liederen dat 
mensen raakt. ‘Licht, van mijn stad 
de stedehouder, aanhoudend licht 
dat overwint. Vaderlijk licht, steevaste 
schouder, draag mij, ik ben jouw 
kijkend kind.’ Het zijn liederen waarin 
het verlangen de verbeelding voedt. 
Temidden van ervaringen van ‘koud en 
ongeborgen zijn’, weet een mens zich 
gekoesterd.  π
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Wat geef je mee? 

Ze was er altijd voor anderen. Een hartelijke, belangstellende vrouw. Bij haar thuis 

hing een heerlijke sfeer: ze was een en al oor voor de kleinkinderen. Ze was wel 

zo oud en breekbaar geworden, dat haar kinderen hun kinderen waarschuwden 

voorzichtig te zijn als ze nog bij oma op schoot wilden zitten. Zelf wilde ze dat nog 

heel graag. Zolang het gaat, kom maar, zei ze dan. In een schriftje hield ze zorgvuldig 

bij wat de kinderen en kleinkinderen meemaakten: hun schoolkeuze, hun vriendjes en 

vriendinnetjes, hun kleine en grote dilemma’s. Ze stuurde kaartjes op verjaardagen. 

Zodat bij het ontbijt altijd een kaart van oma stond, naast de cadeautjes. Een mooi 

uitgezochte kaart. Op haar eigen verjaardag kwam iedereen gezellig op bezoek. Ze 

was de spil van de familie. Kerkelijk meelevend was ze ook. Na het overlijden van 

haar man was ze weer wat vaker naar de kerk gegaan. En ze had er nieuwe mensen 

leren kennen, waaronder een aantal vrouwen waar ze goed bevriend mee was geraakt. 

Ook de predikante kon ze erg waarderen. Ze voelde zich er welkom en gezien. Ze 

hield van zingen. Van jongs af aan al, maar een aantal jaren was de kerkgang op de 

achtergrond geraakt, de betekenis ervan was weggeëbd. Vooral liederen die haar ziel 

wisten te raken, zong ze graag. Ze schreef ze op, op een papier dat door de kinderen 

tevoorschijn gehaald zou moeten worden als ze zou zijn gestorven. De hele liturgie 

stond vast, dit waren haar liederen. 

Nu was het gebeurd. Omringd door haar kinderen was ze overleden. De dienst werd 

voorbereid. De predikante luisterde goed naar kinderen en kleinkinderen. Vertelde 

zelf ook hoe zij haar had ervaren. In de dienst gaf de predikante, in zorgvuldig 

gekozen woorden, terug wat ze had beluisterd. Vooral bij de liederen moesten de 

kleinkinderen huilen. Een nichtje vertelde later dat ze nooit had geweten dat deze 

liederen zoveel voor haar tante hadden betekend. Liederen van verlangen waren 

het. Liederen die gingen over thuiskomen, je gezien en gekoesterd weten. Over 

Gods nabijheid. Het geloof van hun moeder en oma raakte hen. Maar er was ook 

nog iets anders. Ze merkten tijdens de dienst en op de begraafplaats ook wat 

de verbondenheid met elkaar betekende. Ze zagen ieder familielid met nieuwe 

ogen: ieder van ons was voor oma belangrijk. Ieder mocht zich koesteren in haar 

belangstelling. Hetzelfde nichtje zei: ‘Ik ben zo blij dat ik naar de dienst gegaan ben. 

Ik heb niet zoveel met de kerk, maar dit, dit was zo kostbaar. Zo prachtig. Natuurlijk, 

er was veel verdriet, maar we voelden een enorme band met elkaar. Ik wist niet dat 

een kerk een plek kan zijn voor je ziel. Maar dat had ook met mijn tante maken, met 

wat zij ons gaf in haar liederen, en met de verbinding met mijn familie, die zo sterk 

was. Ik wist, op deze mensen kan ik terugvallen. Het zette mij aan het denken over 

mijn leven, waar ik naar verlang en wat het betekent om je net zo geborgen te kunnen 

voelen als mijn tante.’ 

Vragen

1  Herkent u de 

ervaring van ‘koud 

en ongeborgen 

zijn’? Herinnert u 

zich uw verlangen? 

2  Kunt u aan een 

ander vertellen 

over een moment 

in uw leven 

waarin u zich bij 

God geborgen 

wist? Durft u dat 

aan? Wat helpt u 

daarbij? 

3  Is er een lied 

dat u ziet als uw 

lievelingslied? Wat 

raakt u daarin? 
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Onderweg kan er van alles gebeuren aan vreugde en verdriet. 
Voor de weg die we moeten gaan, hebben we daarom inspiratie en 
energie nodig. In dit couplet zijn beide volop aanwezig. Opgaan 
naar de tempel door het dorre dal naar de heldere fontein.

Naar de tempel
Nelleke Boonstra

Mw. drs. C.A. 

Boonstra is 

predikante in 

algemene dienst 

voor de kerk in 

haar geheel, voor 

de werkbegeleiding 

van predikanten en 

kerkelijk werkers. 

Zij is lid van de 

redactie van het 

Ouderlingenblad

Optrekken van overal om te gaan 
naar uw tempel. Onderweg zijn er 
ook kleine tempeltjes waar pelgrims 
op krachten kunnen komen. En de 
traditie van onze kerken om iedere 
zondag naar de kerk te gaan is een die 
ons de gelegenheid biedt telkens weer 
het Woord te horen en gesterkt verder 
te trekken met onze pelgrimstocht, de 
wereld door. Soms gaan die tochten 
naar de tempel door dorre woestijnen.

Een woestijn is dor en droog. Soms 
groeien er gewassen, maar ook die 
gewassen zijn niet zo sprankelend fris 
als wij kennen hier in het vochtige 
en vruchtbare Nederland. Het dorre 
en droge van de woestijn zou je 
meegemaakt moeten hebben om te 
beseffen hoe mensen het leven kunnen 
ervaren. De afgelopen jaren ben ik een 
aantal malen in een woestijn geweest. 
In Egypte zijn zandwoestijnen, in 
de Sinaï zijn naast zandwoestijnen 
ook veel rotspartijen met weinig 
begroeiing, een rotswoestijn. Daar 
ben ik de Sinaïberg opgeklommen, die 
in de volksmond de berg van Mozes 
wordt genoemd. Het is vlakbij het 
Catharinaklooster dat daar in de rotsen 

verborgen staat en waar nog steeds 
Grieks-orthodoxe monniken wonen. 
Indrukwekkend is het om in het 
gebergte te zijn. Het beklimmen van 
het smalle pad de berg op, onderweg 
poortjes tegenkomen met ruïnes van 
stenen optrekjes waar kluizenaars in 
vervlogen eeuwen vertoefden, en op 
naar het kapelletje en de kleine moskee 
op de top (allebei even groot en allebei 
op dezelfde wijze gebouwd). 

Bij de beklimming is dit couplet als 
pelgrimslied goed te zingen naar de top 
van de berg van Mozes naar het kleine 
tempeltje: Welzalig die uit uw kracht 
leeft, en naar uw tempel zich begeeft het 
hart wijst haar de rechte wegen….

Gebed  Helaas was het kapelletje 
op slot maar de moskee was wel 
open. Wij zijn als christenen niet zo 
gastvrij met onze heilige ruimtes. 
Niet daar op die hoge berg maar ook 
niet hier in dit kleine Nederland. 
Een gebed in een moskee is dan een 
mogelijkheid. Ik denk dat onze lieve 
Heer dat gebed in dat kleine moskeetje 
ook wel zal ontvangen… De rechte 
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  Welzalig die uit uw kracht leeft,
   die naar uw tempel zich begeeft,
  zijn hart wijst hem de rechte wegen.
   Zij trekken op van overal
  en, gaat het door het dorre dal,
   dan valt op hen een milde regen.
  Ja, in het hart van de woestijn
   ontspringt een heldere fontein.

wegen komen in mijn hart, woorden 
uit de Schrift: geloof, hoop en liefde. 
Vertrouwen, Licht zien en brengen en 
verbondenheid ervaren. Een weg om te 
gaan met de naaste aan je zijde.

Optrekken, de wereld door om 
aan te komen bij die grote Tempel in 
Jeruzalem. De Tempel, die symbool 
staat voor Gods verbondenheid met ons 
mensen en met de Toekomst die ons 
gegeven is. Maar de tocht daarnaar toe 
in onze levensweg gaat wel over bergen 
en door dalen. En het kan zwaar zijn op 
onze levensweg.

De woestijn  Dor en droog, het 
dorre dal. Geen voedingsstoffen om te 
groeien, om te bloeien, om te stralen 
in de zon. Dor en droog, het dorre dal. 
Pas als er water is, komt er beweging, 
en dan blijkt dat er toch nog heel wat 
voedingsstoffen verborgen zijn in het 
hete zand of de kale rotsen. Een zaadje 
bot uit, een plantje groeit, knoppen 

barsten open. Die milde regen is een 
wonder. Het heeft een wonderbaarlijke 
uitwerking op de droge woestenij, 
planten worden groen, bloemetjes 
overal.

Bijbelwoorden kunnen zijn als die 
milde regen. Telkens weer kunnen 
Bijbelteksten ons inspireren om uit die 
droge woestijn van ons leven te trekken 
en het water op te zoeken. De woorden 
van de Schrift zijn als waterdruppels 
die op ons dorre leven neervallen, en 
pas dan beseffen we welke krachten er 
in ons leven, die we kunnen delen met 
anderen. 

Zij trekken op van overal, en gaat het 
door het dorre dal dan valt op hen een 
milde regen…

Zo deed het volk dat onder 
leiding van Mozes. Zij trokken door 
woestijnen, en zij hadden het zwaar. 
En telkens hadden zij perioden 
van somberheid en waren er weer 
waterdruppels, openslaande rotsen 
en rivieren nodig om het volk op gang 

Leven 

uit kracht

3
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te houden. En zij trokken verder, 
pelgrims naar het beloofde land, naar 
die Tempel in Jeruzalem. Laten wij 
met hen optrekken de wereld door, en 
telkens weer krachten ontvangen om 
de rechte wegen te blijven gaan en te 
bloeien als de woestijn, die er voor ons 
één met een heldere fontein blijkt te 
zijn.

Vragen 
1  In deze tijd zijn er steeds meer 

mensen die niet gewoon zijn in de 
kerk te komen, toch lopen ze, als ze 
op reis zijn, graag een kerkgebouw 
binnen voor eigen bezinning of 
misschien ook om vrijblijvend 
mensen te ontmoeten, en verlegen 
om een gesprekje. Hoe is het gesteld 

met ‘de openheid’ van uw eigen 
kerkgebouw en zou dat anders 
kunnen?

2  Mensen, die veel of zwaar leed 
te dragen hebben worden vaak 
gemeden door de gewone vrienden 
en kennissen. Juist vanuit de 
kerk bestaat de mogelijkheid 
dit op een andere manier te 
doorbreken: geef deze mensen een 
verantwoordelijkheid waarbij zij 
er mogen zijn voor anderen. Hoe 
is dit ‘zorgvuldig pastoraat’ in uw 
gemeente opgezet?

3  Hebt u in uw eigen leven momenten 
gehad waarbij u vertoefde in de 
woestijn, en toen was daar opeens 
die heldere fontein? Of zijn uw 
ervaringen anders? π

Een verhaal uit het leven

Marieke is een alleengaande vrouw. Ze is pas in de gemeente komen wonen. Hier, in deze kleine stad in het oosten des lands, kwam ze terug 

naar de omgeving van haar jeugd. Ze woont hier nu een half jaar, en de ouderling komt bij haar op bezoek. Hij krijgt haar levensverhaal te 

horen. Jaren heeft ze gewoond in een grote stad in het westen van het land en ze had daar haar leven opgebouwd. Een man getrouwd, twee 

kinderen gekregen en ze deed veel vrijwilligerswerk in de kerk. Maar nu is ze alleen. Ze wilde een totale verandering. Er is ook veel in haar 

leven gebeurd. Haar man is overleden door een verkeersongeluk, haar jongste kind is slechts 15 jaar geworden, zij had een ernstige vorm van 

leukemie. Haar zoon is nu zelfstandig en studeert nog, op dit moment is hij een jaar in de Verenigde Staten. Ze merkte dat ze verdorde in die 

grote stad in het westen. Mensen vonden het moeilijk met haar contact te onderhouden. Vrienden bleven weg, en bekenden nodigden haar 

niet meer uit. Ook in de kerkelijke gemeente had ze het gevoel dat ze in een isolement was komen te staan. Ze besefte: dat leed wat ik heb 

te dragen is te moeilijk voor de mensen om me heen. Omdat zij dat zelf zwaar vinden, geven ze mij geen water, maar moet ik hen weer op 

krachten brengen. En zo verdorde ze. Alsof ze een zware tocht ging door de woestijn. Ze trok zich steeds meer terug, en voor vrijwilligerswerk 

had ze geen energie meer. De enige die met enige regelmaat kwam was de predikant van die gemeente. Samen met hem hebben ze dit plan 

opgevat om haar tocht door het leven een nieuwe wending te geven: verhuizen naar een nieuwe omgeving waar de mensen haar niet steeds 

weer confronteerden met haar eigen leed en verdriet.

Marieke en de ouderling raken verder in gesprek. De ouderling vraagt zich af hoe Marieke in hun eigen gemeente een nieuwe taak op zich 

zou kunnen nemen. Misschien is het inloophuis iets voor haar? Twee keer in de week zijn daar de deuren open, en er zijn gastvrouwen nodig 

om gesprekken met de mensen te voeren. Het is in het winkelcentrum, en er komen meestal winkelende vrouwen gezellig een kopje koffi e 

drinken. Of een verdwaalde toerist. Marieke voelt daar wel voor.

Drie maanden later komt de ouderling Marieke tegen. Na de kerkdienst. En Marieke vertelt hem dat ze weer helemaal opbloeit. Ze gaat 

nu elke week één dagdeel als gastvrouw naar het inloophuis, en ze mag luisteraar zijn naar de verhalen van andere mensen. Zo kan zij 

hen helpen. Ze bedankt de ouderling voor deze goede suggestie. Haar plek in deze gemeente ervaart ze alsof ze een heldere fontein is 

tegengekomen in haar zwerftocht door de woestijn van het leven. 

Bijbel-

woorden 

als milde 

regen
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Leven is op weg zijn, hoor je vaak. Het is een mooie beeldspraak. 
Op weg gaan, nadenken wat je onderweg nodig hebt, bepalen of 
je alleen gaat of samen, herbergen uitzoeken om even te kunnen 
schuilen of uitrusten… Metaforen, die je naar het gewone leven 
kunt vertalen.

Onderweg
Mathilde de Graaff

Mw. drs. M. 

de Graaff is als 

predikant verbonden 

aan de Protestantse 

Gemeente i.o./ 

Wijk ET-10 op 

Terschelling. Zij is lid 

van de redactie van 

het Ouderlingenblad

In de werkelijkheid van alle dag, 
is het doel van je leven vaak minder 
helder. Bij het zoeken naar dat doel, 
of het vinden van je bestemming 
loop je tegen allerlei grote vragen 
aan. Voor een pelgrim hebben het 
zoeken en het gaan van de levens- en 
de geloofsweg alles met elkaar te 
maken. Een pelgrim is heel bewust 
onderweg, die heeft een doel voor 
ogen. Het onderweg zijn is de 

bedding waarin de één de ander vindt 
en treft. Pas als je echt de reis maakt, 
maakt de reis ook jou en doe je 
wezenlijke ervaringen op. Ervaringen 
van verandering, niet alleen van 
omgeving, maar ook in jezelf. De 
ervaring dat je bestemming van ooit 
je weg nu al kleurt zoals een oase of 
een bloem in de woestijn. Dan ontdek 
je weer de oude wijsheid: dat de weg 
zelf deel van het doel is.

Een pelgrimsverhaal

Een pelgrim op doorreis klopte op een deur in hoop op voedsel en onderdak. Daar zaten een paar families zich te warmen aan een vuur. 

Men was er arm, meer dan een pan waterige soep zat er niet in. Toen reikte de pelgrim een steen aan die hij voorzichtig in het water legde. 

‘Dit is geen gewone steen,’ zei hij, ‘maar een echte soepsteen.’ Na een tijdje zei de man: ‘De soep zou gekruid moeten zijn.’ Gelukkig had 

de buurvrouw nog een laurierblaadje in huis en een peper. Weer wachten ze. ‘Er moest eigenlijk ook een beetje vet in,’ zei de man. Toen 

herinnerde zich iemand dat hij in de kast nog soepvlees had staan. Weer later zei de pelgrim: ‘De soep zou misschien nog wat gebonden 

kunnen worden.’ Iemand bedacht dat zij nog een aardappel had. Toen kwam de overbuurvrouw met een handje bonen en haar buurvrouw 

met een paar worteltjes. In korte tijd was het huis gevuld met een adembenemende geur. Daarna aten ze, ze aten hun buik vol, en nog was er 

over. Toen de pelgrim vertrok zei er één: ‘Je vergeet je soepsteen.’ ‘Die mag je houden,’ zei de pelgrim, ‘je kunt er nog honderd keer soep van 

koken, als je het maar doet op deze wijze.’ Hij vertrok. Onderweg raapte hij een nieuwe steen op van de weg en stopte hem zorgvuldig in zijn 

rugzak.

Dit verhaal behoeft weinig uitleg. Mensen bieden elkaar gastvrij onderdak en worden elkaars reisgenoten, tochtgenoten. Mensen delen in 

kwetsbaarheid en worden samen sterker. Het kostbaarste van het leven gebeurt als mensen delen, in wederkerigheid. Het leert ons in de 

spiegel kijken van hoe we in relatie met de ander willen staan. 
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De Bijbel als pelgrimsboek  Ook 
in de bijbel wordt vaak over het leven 
van mensen gesproken in het beeld 
van een weg. Daarin horen we over 
elkaar ontmoeten om op weg te gaan 
naar een doel, maar dat doel is nu 
juist de ontmoeting met de anderen. 
En daarin de ontmoeting met God. 
Abraham gaat op reis naar het land dat 
God hem wijzen zal. Mozes trekt met 
het volk weg uit de slavernij van Egypte 
en reist door de woestijn op weg naar 
het beloofde land, naar Jeruzalem. Veel 
later is het verhaal van Jezus in menig 
opzicht een reisverhaal, een verhaal 
over de manier waarop en hoe hij 
rondtrok door de dorpen en opging naar 
Jeruzalem. Vervolgens is het verhaal 
van de christelijke gemeente vooral 
een verhaal over reizigers. Denk maar 
eens aan het eerste verhaal van Lucas 
over de leerlingen na de opstanding: de 
Emmaüsgangers. Die trokken weg uit 
Jeruzalem, maar keren daar later toch 
naar terug. De volgelingen van Jezus 

werden in die oude tijden dan ook ‘de 
mensen van de weg’ genoemd.

Pelgrimsstad: Jeruzalem  In 
de bijbelverhalen horen we in het 
onderweg zijn de naam Jeruzalem 
terugkeren als een refrein. Jeruzalem is 
de stad van Gods visioen als een belofte 
en een veelbelovend perspektief: 
een stad van vrede. De Bijbel vertelt 
over brede en smalle wegen, over 
doodlopende wegen en wegen ten 
leven, over gebaande wegen en wegen 
die gezocht en gemaakt moeten 
worden, willen we in Jeruzalem 
binnengaan. Daarbij is God zelf de 
Aanwezige: met de kracht van zijn 
Geest, die ons inspiratie geeft en ons in 
beweging brengt, ons tot een beweging 
maakt en in beweging houdt op een 
begaanbare weg. Geloven kan zo 
helpen te verwachten en te verlangen, 
een weg te zien en een bestemming 
voor je leven. 

Een doel 

voor ogen

 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
   Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
 tot zij Jeruzalem betreden,
   waar alle pelgrims binnengaan
 om voor Gods aangezicht te staan.
  Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
  die alles leidt naar uw bestel.
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Pelgrimslied: Psalm 84  Psalm 
84 zingt over dat verlangen en over die 
kracht die ervaren en ontvangen wordt: 
‘Van kracht tot kracht gaan zij steeds 
voort’. Als uit die kracht gedeeld wordt, 
zoals bijvoorbeeld in het bovenstaande 
pelgrimsverhaal, dan wordt er geheeld. 
Zij wordt herkend als een kracht groter 
dan de onze en wordt ontvangen in 
verwondering. Dat zijn momenten 
waarop je hart open gaat, waar 
ontroering is en waar je geraakt wordt. 
Het wordt verstaan als iets heiligs en 
even is daar de glans van de stad van 
het visioen, Jeruzalem. 

Waar het in alle pelgrimsoorden en 
pelgrimages eigenlijk om gaat, is in de 
ontmoeting met elkaar de ontmoeting 
met de Ene, de Eeuwige. Dat kan op 

zogenaamd heilige plaatsen gebeuren 
maar aan de andere kant is deze 
ontmoeting aan geen enkele plaats 
gebonden. Die ontmoeting kan overal 
gebeuren waar wij delen in leven en 
geloven. Waar dat gebeurt ontstaat iets 
van dat heilige of die heilige plaats, dan 
is er plotseling even Jeruzalem.

Op die plaatsen wordt ‘soep 
gekookt’, gezongen en gebeden 
ofwel liturgie gevierd. Zo kan er 
onderweg ruimte gemaakt worden 
voor de ontmoeting met God en 
met elkaar, met elkaar en met God. 
Daar is openheid, aandacht en vooral 
geconcentreerde rust-tijd voor nodig. 
De psalmist zoekt contact met de Ene, 
de Eeuwige in de aandacht en de rust 
van het gebed en in het zingen van 
pelgrimsliederen. Daar kan op vele 
wijzen in geoefend worden. π

Elkaars 

reisgenoten 
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Zingend 

loopt de 
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Een kleine pelgrimage

Onderstaande oefening voor een kleine pelgrimage is geschreven voor een groep. 

U maakt een wandeling door een rustig en stil natuurgebied. Neem in alle, alle rust 

de tijd voor de verschillende stappen. U vertelt aan de groep dat we met elkaar een 

pelgrimslied (Ps. 84:4) willen ervaren en doorvoelen. Dat doen we door net als de 

pelgrims ons de woorden en de melodie gaande onze weg te binnen te brengen. Al 

is de melodie nu een heel andere dan destijds. We proberen met elkaar in een hele 

rustige cadans te komen door op de melodie van het lied te neuriën en op het ritme te 

lopen. Na enige tijd vraagt u om alleen de eerste regel zachtjes te zingen en telkens te 

herhalen. Zingende loopt de groep rustig verder. Na enige tijd vraag u ieder te stoppen. 

U verzoekt ieder iets symbolisch uit de natuur te zoeken wat voor hem of haar staat 

voor dat wat kracht geeft om te leven. Als ieder iets gevonden heeft wordt er midden 

in de natuur een kring gemaakt. Wanneer het weer het toelaat kan de groep er bij gaan 

zitten. De eerste zin wordt samen een aantal keren gezongen. Ieder vertelt nu wat hij/

zij gevonden heeft in relatie tot ‘de kracht’ waaruit geleefd wordt. Van alle voorwerpen 

wordt in het midden van de kring een schikking gemaakt als was het een soort altaar. 

Eventueel vertelt u nu het bovenstaande pelgrimsverhaal. Daarna begint u de melodie 

van de psalm weer te neuriën. De groep doet mee. U leest nu de volgende vier regels 

heel rustig en duidelijk voor. U vraagt of ieder een standbeeld-houding aan wil nemen 

naar aanleiding van de gehoorde woorden. Als u dit gevraagd hebt leest u de regels 

nogmaals voor. Ieder kijkt goed naar elkaar. Vervolgens gaan mensen twee aan twee de 

natuur in en vertellen aan elkaar welke houding zij aannamen en waarom. U spreekt 

een signaal af wanneer ieder weer terugkomt bij het ‘altaar’. Bij terugkomst neemt 

ieder het symbolisch voorwerp weer in de hand. Als gespreksvraag geeft u mee: Wat 

is ‘bidden’ voor jou in relatie tot de kracht waaruit jij leeft? Op een gegeven moment 

maakt u op een open plek weer een kring en vraagt of ieder om de beurt een stap wil 

doen en de volgende zin aanvult: Bidden is voor mij…… Na het rondje zingt u de laatste 

drie regels van het lied. Zingend de woorden herhalend en op het ritme van de melodie 

loopt de groep verder. Bij een volgend haltemoment deelt u de tekst van de psalm uit. 

Misschien wordt het lied nog gezongen. De groep loopt verder en praat onderling over 

de vraag of zingen voor jou wel of niet iets toevoegt aan het geloof. Waarom en hoe 

zou dit voor de pelgrims geweest zijn? Na enige tijd laat u de groep stoppen en vraagt: 

‘Bij wie schiet nu spontaan een lied of een liedregel te binnen?’. De groep loopt verder 

en stopt als iemand spontaan een lied of een regel begint te zingen of op te zeggen, 

anderen kunnen ondersteunen. Tenslotte geeft ieder het eigen symbolisch voorwerp 

aan iemand anders in de groep. Men wenst elkaar daarbij iets toe vanuit dat wat 

gehoord en gedeeld is. Daarna gaat ieder weer op weg ‘…van kracht tot kracht’. 
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We leven op een aarde die onder de planeten een begenadigde 
plaats inneemt door optimale omstandigheden en ongekende 
rijkdommen. Daar leven we van. En vaak genieten we uitbundig. 
Maar tegelijk is deze wereld gekenmerkt door immense 
problemen en bedreigingen. 

Tempel en Kerk

Arie Romein
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redactie van het 
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Zoals het leven van een mens zo nu 
en dan blijde geluksmomenten kent, 
zo kent het evenzeer korte of langere 
periodes van zorg of zelfs angst.

Riskant bestaan  Ieder mens leeft 
met risico’s. Geen mens, ook geen 
samenleving van mensen, kan dan 
ook leven zonder beveiliging van het 
bestaan, zorg bij ziekte, gebrek of 
ouderdom. Medemensen zijn nodig, 
die ons terwille zijn, een familie en een 
vriendenkring, naasten die zonodig tot 
mantelzorg bereid zijn. En als lid van 
de samenleving mogen wij van een 
rechtvaardige overheid verwachten dat 
zij het recht handhaaft en een schild 
is voor de zwakken. Dat ze leefruimte 
garandeert voor allen.

Wanneer we het gevoel hebben dat 
een of meer van deze beschermende 
factoren ons ontbreken, worden wij 

onzeker en voelen we ons onveilig. 
En veel mensen voelen zich zo. Ook 
in onze hoogwaardige samenleving. 
Jongeren die zich te weinig toegerust 
achten voor de maatschappij. 
Volwassenen die het spook van 
werkloosheid zien opdoemen. Ouderen 
die de eindigheid van het leven gaan 
inzien en mensen om zich heen 
aangetast zien door aftakeling. Hoe kan 
een mens bescherming vinden tegen 
machten die hem of haar bedreigen? 
Is er iemand die boven die machten 
uitstijgt en word je gezien en geteld in 
je kwetsbaarheid en kleinheid? 

Verlangen naar bescherming of 
protectie is niet alleen een individueel 
besef, maar ook een collectief gevoel. 
Het Bijbelse volk Israël met zijn 
koning, ingeklemd tussen vaak 
machtige volkeren, een relatief kleine 
en zwakke natie, werd voortdurend 
bedreigd door de dreiging van 

Opgenomen 

in de stilte 

van het 

heiligdom
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5 O Here, ons schild van omhoog, 
   zie neder met een gunstig oog
 op uw gezalfde in de tempel.
   Eén dag in uw paleis is meer
 dan duizend elders. Ik verkeer
   veel liever needrig aan uw drempel
 dan dat ik aanzit, hooggeacht
   waar men den Here God veracht.

‘goddelozen’, niet zozeer theoretische 
atheïsten, die waren er nog niet. Wel 
van praktische godlozen, mensen 
in en buiten het volk, die leefden en 
handelden zonder enig normbesef 
en de samenleving terroriseerden 
in woord en daad. Goddelozen of 
wettelozen worden ze in de Bijbel 
genoemd. Figuren die mens en 
samenleving bedreigen. Elitaire 
kringen, die de toon zetten in de 
samenleving , die niets hebben met 
God. Integendeel, men ziet met dedain 
en minachting neer op tempel en 
geloof. 

Dat laatste is voor menig 
gemeentelid en ambtsdrager vandaag 
herkenbaar. Onze dagelijkse context 
is in de geseculariseerde samenleving 
op zijn best neutraal, op zijn slechtst 
vijandig tegenover God en kerk. We 
kunnen niet zonder bemoediging en 
ondersteuning. Soms heb je sterk de 
behoefte je terug te trekken, een plek te 

zoeken waar je tot jezelf komt. Bijbels 
gezien is dat een legitiem verlangen.

Schuilplaats  Deze vijfde strofe 
van dit pelgrimslied tekent de God 
van Israël als beschermer. Het beeld 
van het schild geeft dat aan. Wanneer 
het gaat over bescherming voor een 
kwetsbaar mensenkind, dan is de 
Here voor de dichter als een schild 
van omhoog, een beschermende ring 
om hem heen. Hij aarzelt niet zich de 
Eeuwige voor te stellen als een persoon 
met menselijke trekken. Zo heeft Hij 
een oog, waar de genade, de gunst, uit 
straalt. Onder die beschermende macht 
ben je veilig. Zowel de Heer zelf als zijn 
huis, de tempel, zijn een schuilplaats. 

Meer dan eens in de psalmen belijdt 
de dichter te schuilen bij God. ‘Bij U, o 
Here schuil ik’, klinkt het menigmaal. 
Ook Gods ‘zien’ of ‘beschouwen’ 
van de biddende zanger met ogen 
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vol genegenheid en liefde is een veel 
voorkomende metafoor. Zo ziet God 
naar zijn kinderen.’Gezegend licht 
straalt van zijn aangezicht’ (Ps.67:1). 
Wordt hier om bescherming gebeden 
voor de koning, die zijn heil zoekt 
in het huis van de God van Israël? 
Sommige exegeten gaan daarvan 
uit, ook de oude psalmberijming: 
‘aanschouw toch uw gezalfde koning’. 
Er staat echter alleen ‘gezalfde’ en 
het ligt meer voor de hand te denken 
aan de priester, die geregeld dienst 
heeft in het heiligdom. Eén dag 
vertoeven in de tempel, dit huis van 
gebed en verstilling, heeft de voorkeur 
boven het jachtige leven in de wereld 
daarbuiten. Waar kan een mens, die 
geborgenheid en vrede zoekt, beter zijn 
dan daar? Daar waar de tekenen van 
Gods presentie met handen te tasten 
zijn in de offers, de sacramenten van 
het heil. Waar het gebed oprijst, de 
psalmen klinken. O, daar te zijn! Ver 
van de gevaren van het harde bestaan, 
opgenomen in de stilte van het 
heiligdom, weg uit de hectiek van het 
alledaagse.

De tempel, het centrale heiligdom 
voor Israël, had meer dan één functie. 
Er werd gebeden, geofferd, geleerd, 
gevierd en gezongen, in het besef dat 
de tekenen van Gods aanwezigheid in 
het allerheiligste deel van het gebouw 
stonden. Men beleefde er de intieme 
saamhorigheid met geloofsgenoten. 
Daar waren ook de gevleugelde 
cherubgestalten, wat wellicht mede 
heeft geleid tot de dichterlijke 
voorstelling van de ‘vleugels’ van God, 

die beschermend worden uitgebreid 
over ieder die bij Hem toevlucht zoekt 
(vgl. Ps. 91: 1 en 4). Zo is er ook de 
functie van schuilplaats.

Het is niet te ver gezocht deze 
functie van de tempel van Israël mede 
te zien in de kerk en de kerkdienst. 
Ook die hebben meerdere functies. 
Ook daar wordt geleerd, gevierd, 
gediend, gezongen en gebeden. En 
nadrukkelijk met het oog op het 
leven in de samenleving. Na de 
teruggetrokken beweging, de kerk in, 
volgt onze roeping daarbuiten. De kerk 
is er niet om op te gaan in zichzelf. 
Toch kan ook de kerk wel degelijk 
betiteld worden met ‘schuilplaats’. 

Als ambtsdrager, niet gezalfd, maar 
wel bevestigd, en als gemeentelid, deel 
van Gods gemeente, kun je dikwijls 
op de tocht staan vanwege je geloof. 
Misschien hoef je niet te ‘verblijven 
in de tenten der goddelozen’, waar 
de psalmist over rept, maar sta je wel 
geregeld bloot aan kritiek op jouw 
geloofskeus, onbegrip om je principes 
en zelfs sarcasme of afwijzing. Dat kan 
pijn doen, soms tot vertwijfeling of 
vrees leiden. Dan mag de kerkdienst 
een plek van bemoediging zijn. Ja, 
inderdaad, een schuilplaats, waar je tot 
innerlijke rust komt, Gods presentie 
ervaart. Waar je het weer ‘ziet’ – soms 
even – met de psalmen, zoals ‘Gij zijt, 
o Heer, mijn schuilplaats en mijn 
haven’ (Ps.32:3 berijmd). De kerk is op 
haar best wanneer ze ons zo toerust, 
als een plek van heil en bezinning, die 
je nodig hebt om er weer een week 
tegenaan te kunnen. π
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Aangevochten 

Siem Jan houdt van lezen en literatuur. Van jongs af aan eigenlijk. Geen boek was thuis 

voor hem veilig en op de middelbare school verslond hij heel wat meer dan hij ‘voor 

zijn lijst’ lezen moest. Taal is zijn wereld. Poëzie zowel als proza. 

Het werd zijn vak. Nederlands. Na de universiteit zocht en vond hij een baan bij het 

onderwijs. Op de scholengemeenschap in zijn woonplaats maakt hij wekelijks heel 

wat uren voor de klas. Probeert iets van de liefde voor zijn vak over te dragen op zijn 

leerlingen. Met meer of minder succes overigens. Lang niet alle leerlingen hebben 

gevoel voor taal en stijl. Maar Siem Jan is al blij met dat kleine aantal liefhebbers, dat 

met hem meevoelt. Ordeproblemen heeft hij niet. Hij geniet van zijn werk, al is hij 

soms behoorlijk moe na een lange schooldag met daarna een avond correctiewerk.

Minder geniet Siem Jan van zijn vakgroep. De verhouding tot zijn collega’s is 

formeel correct, maar niet amicaal. Hoe dat komt? Men beschouwt hem als een 

buitenbeentje en vraagt zich kennelijk af of hij wel op z’n plaats is op deze openbare 

scholengemeenschap. Siem Jan behandelt in de hoogste groepen moderne literatuur. 

Hij probeert met zijn leerlingen tot een eerlijke waardering van hun lectuur te 

komen, maar kan en wil daarbij niet loskomen van zijn christelijke overtuiging. Zo 

maakt hij geregeld kritische kanttekeningen bij de moraal die in sommige boeken 

naar voren komt. Ook behandelt hij soms fragmenten van schrijvers, die weliswaar 

eigentijds zijn, maar gerekend worden tot katholieke of protestantse auteurs. Zijn 

vakgenoten vinden dat onjuist en uiten hun twijfels over de literaire relevantie van 

deze schrijvers. Het woord ‘moraalridder’ is al eens gevallen in een discussie en 

op een vakgroepvergadering heeft een collega openlijk bezwaar gemaakt tegen zijn 

opvattingen. ‘Je hoort hier niet jouw ethische waardeoordelen te propageren’, had zij 

gezegd, ‘je bent hier niet op een christelijke school’. Anderen waren haar bijgevallen. 

Siem Jan voelt in de vakgroep telkens weer een sfeer van afkeuring. Hij wil het geen 

vijandigheid noemen, maar ervaart het eigenlijk wel een beetje zo. Temeer, omdat 

tijdens gesprekken in de lunchpauzes, waar van alles besproken wordt, meermalen 

afgegeven wordt op de achterlijke ideeën van gelovigen, zowel christenen als moslims. 

Siem Jan wordt er vaak verdrietig van. Gelukkig kan hij er met zijn vrouw Mieke goed 

over praten en zij is voor hem een ware steun.

Siem Jan is ouderling in zijn wijkgemeente. De zondag is voor hem een dag van 

ontspanning en rust. Hij leest dan urenlang en wandelt graag, maar de kerkdienst is 

voor hem essentieel. De woorden, liederen en niet minder de stiltemomenten zijn voor 

hem verademend, na een week vol hectiek. Nee, zo beleeft hij het zeker niet iedere 

zondag. Maar toch… hij ervaart de dienst meer dan eens als een plek van geestelijke 

ontspanning, als een thuiskomst, ja, een schuilplaats. 

Vragen

1 Hoe komt u in pastorale contacten gevoelens van kwetsbaarheid tegen?

2 Vindt u dat de functie ‘schuilplaats’ hoort bij een kerkdienst?

3  Herkent u het probleem van Siem Jan en kan de kerkdienst inderdaad aanvoelen als een plek,  

waar je daarvan kunt bijkomen? 
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Het begint al bij Adam en zijn vrouw 
die, net als in de Bijbel, uit het paradijs 
verdreven worden. De ene zoon van 
Adam vermoordt de andere, uit pure 
jaloezie. Noach leidt ook in de Koran 
de dieren twee aan twee de ark in. Ibra-
hiem wordt door een engel tegengehou-
den als hij op het punt staat zijn zoon 
Ishmaël te offeren. Josef komt, ook in 
de Koran, door toedoen van zijn jaloerse 
broeders in Egypte terecht.

Mozes/Moesa
Mozes wordt er eveneens als baby uit 
het water opgevist en opgevoed aan het 
hof van de Farao. Net als in de Bijbel 
bevrijdt hij zijn volk uit de Egyptische 
onderdrukking. Mozes ontvangt ook in 
de Koran de goddelijke wet: ‘Wij hebben 
aan Moesa het boek gegeven... En Wij 
schreven voor hem op de tafelen… ”Jullie 
zult alleen God dienen”…’ Koran, 2:87; 
7:145, 17:22

Als moeder die niet altijd door mijn 
‘moderne’ kinderen met het door mij 
gewenste respect wordt behandeld, 
deed het mij deugd dat ook Moesa de 
regel ontvangt :’…dat men goed moet 
zijn voor de ouders … spreek op een hof-
felijke manier tot hen.’ Koran 17:23

Mozes is in de Koran een zeer 
belangrijke profeet. Hij ontvangt de 
Wet waarop ook nu nog het islamitisch 
recht voortbouwt. Het verbod op moord 
staat daarbij centraal: ‘Derhalve hebben 
Wij aan de Israëlieten voorgeschreven 
dat wie iemand doodt, anders dan voor 
doodslag of wegens verderf zaaien op de 
aarde, is alsof hij de mensen gezamenlijk 
heeft gedood.’ Koran 5:32

Jezus/’Isa

Prikbord

Missionaire geschenkboekjes: Welkom! 

Een overgrote meerderheid van de Nederlan-

ders ziet de kerk maar één of een paar keer 

per jaar van binnen, op kerstavond, bij een 

trouwerij of bij een begrafenis. Speciaal voor 

deze mensen is het boekje ‘Welkom!’ met in-

formatie over de kerk. In kleine blokjes tekst 

wordt geschreven over het gebouw, maar 

vooral over wat zich in dat gebouw allemaal 

afspeelt, op zondag én door de week. Verder 

wordt kort aandacht besteed aan avondmaal, 

dopen, trouwen, rouwen, de christelijke fees-

ten en worden enkele christelijke symbolen 

uitgelegd. Zeer geschikt om weg te geven 

aan mensen die graag willen weten hoe het 

er in de kerk aan toe gaat.  Prijs: € 3,95; 

vanaf 5 exemplaren € 2,95 per stuk; vanaf 10 

exemplaren € 1,95. Bestellen kan via: 

www.pkn.nl/webwinkel 

Spiritueel op Terschelling 

Wie deze zomer op Terschelling vakantie 

viert, kan terecht bij KOERS Terschelling. De 

letters staan voor Kerk Open Eigentijds Reli-

gieus Spiritueel. Het is een ontmoetingsplek 

voor mensen die zoeken naar christelijke 

spiritualiteit in eigentijdse (werk)vormen: 

creatieve workshops, yoga, dans, muziek, 

verhalen vertellen, meditatieve wandelingen, 

landart, schilderen, spel, cursussen, lezingen, 

voorstellingen, enz. Er worden ’s zondags 

ook kerkdiensten gehouden. Personen die 

een workshop of een andere presentatie kun-

nen bieden, worden van harte uitgenodigd 

om te reageren. Plaats: ET-10, een multifunc-

tioneel gebouw op de weg naar het strand 

in Midsland. Zie voor meer informatie en 

agenda: www.koersterschelling.nl

Taizé in Nederland

Nog vlak voor de zomer organiseren JOP, 

Jong Katholiek en verschillende gemeentes 

en parochies een ronde van Taizé gebeden 

in Rotterdam en omgeving. In de maand 

juni zijn twee bijeenkomsten gepland. Op 

zondag, 19 juni in de Oranjekerk in Rotter-

dam om 17.00 uur en op zondag, 26 juni in 

‘De Dorsvloer’ te Spijkenissie om 19.30 uur. 

Meer informatie over Taizévieringen 

is te vinden op de website: 

www.taizeinnederland.nl. Op deze website 

kunnen gemeenten ook hun eigen Taizé-

initiatieven landelijke bekendheid geven.

Pastorale workshops IKON

De drie IKON-pastores kunnen aan de 

hand van de site www.levensvragen.nl  een 

pastorale bijdrage leveren aan een thema-

middag of -avond in het land. De diverse 

thema’s op de site geven niet alleen stof tot 

gesprek, maar nodigen ook uit om op andere, 

creatieve manieren met elkaar en onszelf in 

gesprek te gaan. Interesse? Bel naar IKON 

Communicatie, tel. (035) 6727101 of mail 

naar ikon@ikon.nl

Waar word ik blij van?

‘Waar word ik blij van?’ is een verrassende 

vraag in Nederland waar veel mensen zich 

eerder boos lijken te maken over van alles 

en nog wat. Nog verrassender is dat de vraag 

naar voren kwam bij de werkgroep ‘De Arme 

Kant van Nederland / Economie, Vrouwen en 

Armoede’. Men ging op zoek naar gedach-

ten, ideeën en voorbeelden, waar mensen 

inspiratie en energie uit halen. De reacties 

werden gebundeld in het blad ‘Waar word ik 

blij van?’, een special bij ‘De Arme Krant van 

Nederland’. De special is te bestellen bij de 

werkgroep ‘Arme Kant van Nederland/EVA’ 

via de website: www.armekant-eva.nl
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Het ineenstorten van de financiële markten van enkele jaren 
geleden heeft niet alleen tot een grote onrust op de beursvloeren 
geleid, maar het heeft ook het vertrouwen van vele ‘gewone’ 
mensen onder druk gezet. De gevolgen zijn immers ingrijpend en 
verstrekkend.

Vertrouwen
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Pensioenfondsen hebben hun 
grote winsten van de vette jaren 
in korte tijd zien verdampen en 
moeten afzien van indexering en 
soms besluiten tot premieverhoging. 
Banken konden slechts overeind 
blijven door miljardensteun van 
de kant van overheden, die de 
lasten weer doorberekenen aan de 
belastingbetalers. Volgens onze 
regering moet er de komende jaren een 
bedrag van maar liefst achttien miljard 
euro bezuinigd worden. Afspraken 
komen op losse schroeven te staan. 

Geschokt vertrouwen  Mensen en 
instellingen weten niet meer waar ze 
aan toe zijn. Het korten op uitkeringen 
en voorzieningen treft mensen direct 
in hun portemonnee. Als gevolg van de 
vergrijzing dreigt de AOW onbetaalbaar 
te worden. Steeds minder mensen 
moeten voor steeds meer mensen het 

ouderdomspensioen opbrengen. We 
zullen langer moeten doorwerken. 
Maar waar zijn al die banen voor 
werknemers van 65 jaar en ouder? 

Door het rabiate 
moslimsfundamentalisme dat er 
niet voor terugdeinst met behulp 
van gruwelijke terreurdaden zijn 
doelen te verwezenlijken heeft 
het vertrouwen in een vreedzaam 
samenleven met moslims een forse 
deuk opgelopen. Her en der worden 
alle moslims over één kam geschoren 
en met wantrouwen bejegend. Het 
politieke klimaat is verhard. Volgens de 
amerikaanse filosoof Francis Fukuyama 
is Nederland in enkele jaren tijd 
afgegleden van een ‘high trust society’ 
naar een ‘low trust society’. De hoge 
mate van onderling vertrouwen is 
verdwenen; daarvoor in de plaats heerst 
onderling wantrouwen. Fukuyama 
beschouwt het begrip ‘vertrouwen’ 
als smeermiddel voor de democratie. 

Onderling 

vertrouwen 

is 

verdwenen
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Niet zelden 

was God 

hun enige 

houvast

 Want God onze Heer die ons mild
   bestraalt als zon, beschermt als schild,
 zal in genade ons verhogen.
   Zijn hand onthoudt het goede niet
 aan wie oprecht Hem hulde biedt
   en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
 Heer, die het al in handen houdt,
   welzalig die op U vertrouwt. 

Als dat ontbreekt komt de stabiliteit 
van een samenleving in gevaar. Dat 
geldt voor de grote verbanden van 
een samenleving, maar ook van de 
kleine van de groep, het dorp en de 
stad. Wie kun je in alle eerlijkheid nog 
vertrouwen? Anderen niet, maar ons 
wel? Fukuyama ziet hierin geen andere 
weg, dan dat vertrouwen weer moet 
worden herwonnen. Dat vraagt niet 
alleen een lange adem, maar ook een 
eerlijke blik op zichzelf. Als persoon 
en als instituut. Het komt er om te 
beginnen op aan om zelf betrouwbaar 
te zijn in wat je zegt en doet; dat je 
woorden en daden overeenstemmen; 
dat je daadwerkelijk doet en uitstraalt 
wat je gelooft en waar de kerk voor 
staat. En dat ook de kerk betrouwbaar 
is of opnieuw gaat worden. Kritisch 
kijkt naar wat niet goed ging en daar 
verantwoording voor neemt. 

Vertrouwen kan ook zo maar 
verdwijnen als zich in het persoonlijke 
leven schokkende gebeurtenissen 

voordoen. Als je huwelijk in een crisis 
terechtkomt en er geen redden meer 
aan blijkt te zijn. Als degene op wie je 
blindelings vertrouwde dat vertrouwen 
beschaamt, jou aan de kant zet en 
inruilt voor een ander. Wie kun je nog 
vertrouwen?

Of als je gezondheid het ineens laat 
afweten. Drie weken geleden waande 
je je zelf nog kerngezond, maar zo 
juist heeft de dokter je gezegd, dat je 
ernstig ziek bent en je er rekening 
mee moet houden, dat je niet beter 
zult worden. Heel je bestaan staat op 
losse schroeven. Wie en wat kun je nog 
vertrouwen?

Welzalig die op U vertrouwt  
Vertrouwen speelt in de Bijbel een 
belangrijke rol. Wie geloven vooral 
ziet als een voor waar houden van een 
aantal onbewijsbare waarheden (dat 
God bestaat, dat Jezus is opgestaan, 
dat er een hemel is), doet tekort aan 
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Jezus en de Samaritaanse vrouw, Icoon van de Koptisch 

Orthodoxe Kerk te Eindhoven (foto Arie Moolenaar)

de diepte en de reikwijdte ervan. Beter 
is het om geloven in de eerste plaats 
te verbinden met vertrouwen. Zoals 
mensen elkaar vertrouwen. Beter nog, 
zoals geliefden elkaar vertrouwen. 
Alleen vanuit vertrouwen kan de ene 
mens tegen de andere mens zeggen: 
ja, jij, jij bent voor mij de enige; in 
jou geloof ik, op jou vertrouw ik. 
Vertrouwen en geloven gaan hand in 
hand. 

Iemand vertrouwen is geloven, dat 
je op hem/haar kunt bouwen, dat hij/
zij betrouwbaar is, dat hij/zij doet wat 
hij/zij zegt. 

Genesis 12 vertelt van Abram, 
die opgeroepen wordt om zijn 
geboortegrond en familie te verlaten 
en te gaan naar een land dat God hem 
zal wijzen. Volgens de Bijbel hoort hij 
niet meer dan een paar woorden en 
die waren voor hem genoeg: hij ging. 
De schrijver van de Hebreeënbrief 
stelt vele eeuwen later dat Abram door 
zijn geloof op weg ging. Vanuit zijn 
geloof heeft hij zich toevertrouwd aan 
deze woorden en daarin aan degene 
die deze woorden tot hem sprak. 
Maar als Abram later vanwege een 
hongersnood zich niet vestigt in het 
beloofde land maar doortrekt naar 
Egypte is er van vertrouwen ‘even’ 
geen sprake meer. Hij geeft zijn 
vrouw voor zijn zuster uit, opdat de 
Farao hem niet uit de weg zal ruimen. 
Later geeft Abram blijk van een groot 
vertrouwen als hij met Izaäk op weg 

gaat naar de berg Moria. 
In het boek Exodus ontwaart Mozes 

in de woestijn niet meer dan een 
brandende braamstruik en een stem, 
die hem zegt, dat God de ellende van 
zijn volk in Egypte heeft gezien en 
hun geschreeuw heeft gehoord en 
hen wil bevrijden. Mozes zal in deze 
bevrijdingsgeschiedenis een leidende 
rol gaan spelen. Zoals eerder Abram 
vertrouwt nu ook Mozes zich ondanks 
zichzelf toe aan deze woorden en gaat 
op weg. 

Wie een concordantie naslaat op het 
woord vertrouwen ontdekt hoe vaak 
het in de psalmen voorkomt. Waar 
heel het leven in zijn breedte, hoogte 
en diepte ter sprake komt en open 
gelegd wordt naar God, daar blijkt 
vertrouwen op God een wezenlijke 
rol te spelen. In alle zorgelijke en 
ellendige omstandigheden waarin 
mensen komen te verkeren, van ziekte 
en dreiging van dood, achtervolging, 
smaad, gevaar en geweld, rest de mens 
niets anders dan zich in vertrouwen 
tot God te wenden. Psalmdichters van 
lang geleden verwoordden hoe ze door 
op God te vertrouwen overeind bleven 
en niet ten onder gingen. Niet zelden 
was God het enige houvast dat hen 
was overgebleven. 

Psalm 84 spreekt daar op hoge toon 
over. Gelukkig is de mens, die op God 
vertrouwt. Wie dat kan en doet, ervaart 
God als milde warmte en als een 
beschermend schild. π

Het geloof 

van vroeger 

had haar 

nooit 

verlaten
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Vertrouwen leren

Twintig jaar geleden had Cora met een groep een bezoek van een week gebracht aan 

de oecumensiche kloostergemeenschap van Taizé. Het was een bijzondere ervaring 

geweest. Vol verbazing had ze gekeken naar de mensen die in een speciaal stiltehuis 

verbleven. Ze kreeg het gevoel dat zelf ook wel te willen. Maar na die week werd ze 

weer heel snel in beslag genomen door haar werk en haar gezin. Toch heeft de Taizé-

ervaring van toen haar nooit meer losgelaten. Op gezette tijden kwam het gevoel 

van toen samen met het verlangen naar zo’n retraite weer bij haar boven. En nu de 

kinderen de deur uit zijn en haar werkzame leven het ook toelaat vond ze gelegenheid 

toe te geven aan dat oude gevoel. Tijdens een vakantie van een paar jaar geleden in 

Noorwegen viel haar oog op een pad met de naam Koningsweg – pelgrimsweg. Het 

pad leidt naar Trondheim. Daar bezocht ze met haar gezin de kathedraal met het 

graf van St. Olaf. Hij was als Viking de zee opgegaan en later koning van Scandinavië 

geworden. Van daaruit verspreidde hij het christelijk geloof onder de Scandinaviërs. 

In Trondheim ontwaarde ze door een gat in een heg een Pelgrimshuis. Daar wilde ze 

als pelgrim naar toe. Het idee van haar pelgrimage was geboren.

Cora wilde leren ontdekken wat vertrouwen kon betekenen en hoe ze het vertrouwen 

dat in haar leefde kon verdiepen. Daarbij dacht ze aan vertrouwen op haar zelf, 

vertrouwen op God en vertrouwen op andere mensen. Zou ze het aankunnen en 

op kunnen brengen, zo op zichzelf te vertrouwen, dat ze de juiste keuzes zou gaan 

maken? Ongetwijfeld kwam ze op zo’n voettocht van 650 kilometer van Oslo naar 

Trondheim op vele momenten op ‘kruispunten’ terecht, die van haar vroegen om zelf 

een besluit te nemen. Zou ze gaandeweg kunnen ontdekken wie God voor haar was? 

Het geloof van vroeger had Cora nooit verlaten; ze had goddank voldoende basis-

vertrouwen meegekregen in het warme gezin waarin ze groot geworden was. Maar als 

ze nu een paar maanden helemaal op zichzelf was teruggeworpen, zou ze zich dan 

ook in de eenzaamheid en op de bange momenten aan God kunnen toevertrouwen 

en zichzelf aan Hem kunnen overgeven? En hoe zou het gaan in de ontmoetingen 

met al die mensen onderweg? Ze wilde iedereen met vertrouwen tegemoet treden, 

maar kon dat ook? Liep ze zo geen grote risico’s? Het is een onvergetelijke ervaring 

voor haar geworden. Ze is letterlijk en figuurlijk over hoge bergen en door diepe 

dalen gegaan. Ze heeft mensen ontmoet met wie ze zich heel haar verdere leven 

verbonden zal blijven voelen. De pelgrimsreis heeft haar zelfvertrouwen bevestigd 

en haar vertrouwen op God verdiept. Ze heeft ervaren hoe zich juist op momenten 

waarin ze niets meer in handen had, nieuwe mogelijkheden openden. Ontroerd loopt 

ze na twee maanden de kathedraal in Trondheim binnen. Tranen rollen spontaan over 

haar wangen. En woorden komen bij haar boven, oude woorden, zoals die uit Psalm 

84: Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Daar kan ze 

volmondig en van harte amen op zeggen. 

Vragen

1 Wat roept Psalm 84: 6 bij u op?

2 Wat staat ‘vertrouwen op God’ in de weg?

3 Kunt u zich een pastorale situatie herinneren, waarin u hebt opgeroepen om op God te vertrouwen? 
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