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gelezen: Exodus 6: 2-8 en 6:28 – 7:7

titel: Steeds weer zoeken M/mijn ogen...

stil moment, bemoediging en groet

Laten wij stil worden voor het Aangezicht van de Eeuwige, onze God.

Onze Hulp is de NAAM: IK ben die IK zijn zal,
Schepper van hemel en aarde,
die trouw is voor altijd
en nooit loslaat wat Zijn hand ooit begon.

Met vrede gegroet en gezegend met licht, u, jij, wij,
nu wij hier samenzijn in dit huis dat wij wijden 
aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen

inleiding gebed om ontferming

Deze derde zondag in de Veertigdagentijd heet 
Oculi, Ogen. Oculi meï, mijn ogen.. Mijn ogen zijn
gericht op U, bevrijd mijn voeten uit het net.

Woorden uit Psalm 25, de Psalm van deze zondag,
die zo prachtig is bewerkt door Huub Oosterhuis en
Bernard Huijbers. Wij horen dit lied als een gebed
om ontferming, het is lied 25 B. Tijdens dit lied ziet u
een kastanjetak, waarover ik afgelopen woensdag,
Biddag voor gewas en arbeid schreef: 

13/40 Aan de Kastanjebladeren. Als handen ten
hemel geheven op deze Biddag. Velen roepen om
ontferming voor de Schepping en de arbeid van
mensen. Hoewel wij elkaars handen niet schudden,
blijven we verbonden, en in de creativiteit van
groeten voel je soms nog meer verbondenheid. En
zo bidden we samen, met velen, op deze dag. Heer,
ontferm U over allen die op welke manier dan ook,
als patiënt, als naaste, als geïsoleerde of angstige,
als hulpverlener, beleidsmedewerker, burgemeester
of andere gezagsdrager etc. etc. wereldwijd en
dichtbij geraakt worden door de gevolgen van het
Coronavirus. 



overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God.

Na de overdenking horen we Trijntje Oosterhuis een 
lied van haar vader Huub zingen: Wek mijn zachtheid
weer, geef mij terug de ogen van een kind… Dit lied 
staat in het liedboek, lied 925. De foto die u daarbij te
zien krijgt is een Iris, de eerste van de serie 
Bloemlezinkjes die ik dagelijks op Facebook zet in de
Veertigdagentijd. De tekst die ik er bij schreef is: 1/40 
Aan de iris. Penseel in verpakking, zo vond ik jou. 
Kleur wil je geven aan wat komen gaat. Paars kleur 
je, zo begint het. Jouw innerlijk oog, als zonnig 
zoeklicht speurend naar nieuw begin. Ga met ons 
deze dagen aan. 

Toen, ruim twee weken geleden konden we werkelijk 
nog niet vermoeden wat er allemaal komen zou in de 
volgende dagen en weken. Nou ja, er waren ook toen
al mensen die vreesden voor wat komen zou, maar 
dat werd nog breeduit afgedaan als ‘zo’n vaart zal het
niet lopen’, of erger. 

Toen ik donderdagmiddag op het punt stond de liturgie voor onze dienst in het 
Kulturhus af te maken, en ik me vooral verheugde op het lied ‘steeds weer zoeken 
mijn ogen naar U’, dat we zojuist hoorden via een opname, toen werd alles anders. 
Het kabinet had zich uitgesproken en al gauw ook de landelijke Kerk, en dus konden 
we niet anders dan de adviezen volgen. Alle kerkdiensten tot en met 31 maart 
afgelasten. Er volgde een avond van veel crisisoverleg, met als resultaat dat bijna 
alles afgelast werd: bijeenkomsten, vergaderingen. Ook werd me duidelijk dat 
pastorale huisbezoeken, tenzij in crisissituaties, geen doorgang konden vinden. Ik 
zegde de geplande bezoeken af en overal was alle begrip. Het maakt je creatief, 
want een pastoraal gesprek via de telefoon kan ook een heel goed gesprek zijn, zo 
bleek. 

Ondertussen bedacht ik dat ik een pastorale bemoediging wilde maken, een 
geschreven tekst op de website was het eerste idee. Maar inspreken zou natuurlijk 
ook kunnen, dan hoor je de stem. Maar ja, dan ook wel graag met wat muziek, alleen
hoe doe je dat, technisch gezien? Ik belde René Morshuis, met wie ik eerder op heel 
fijne manier samenwerkte, vooral met het Verbindingsfestival in 2017 toen we 
interviews opnamen. Hij kwam met een prachtig aanbod: ‘Ik kan komen filmen en ik 
wil wel monteren’. En zo is het gekomen, zo ziet en hoort u deze geïmproviseerde 
onlinedienst. Zo kan ik met beeld en geluid en met muziek en afbeeldingen van 
bloemen u en jullie een pastorale bemoediging geven. Ik ben er diep van onder de 
indruk hoe coöperatief velen zijn in deze tijd, vooral de afgelopen dagen. Laat die 
eensgezindheid ons dragen en hoop geven. En laten woorden uit Exodus ons 
vandaag tot een teken van vertrouwen zijn. 



Egypte, Mitsraïm in het Hebreeuws, betekent Angstland. De angst regeerde de 
nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob en ze leden er zwaar aan. Zo zwaar dat
ze ‘adem tekort hadden door de harde slavendienst’, zo staat er letterlijk. En dus 
konden ze de hoopvolle woorden van Mozes niet goed horen, laat staan geloven. De
afgelopen weken en vooral dagen hoor ik mensen zeggen dat zíj zich niet door angst
laten regeren en dat ze het belachelijk vinden dat anderen dat wel doen. ‘Ik ben niet 
bang voor Corona’, hoor je dan stoer. Maar dat vele anderen er wel bang voor zijn, 
en met reële angsten ook, wordt dan afgedaan als overdreven. Sinds vooral 
donderdag veranderde er wel veel, er kwam meer eensgezindheid en solidariteit in 
het nemen van maatregelen. Het heeft ons allen in de greep, en sommigen hebben 
‘adem te kort’ om nu nog het positieve te zien. Overigens: er zijn mensen die letterlijk
‘adem te kort’ hebben in hun ziek zijn van het virus. En als er dan mensen aan 
sterven en er relativerend bij gezegd wordt, deze mensen waren toch al zwak en 
zouden van een andere griep ook gestorven zijn, denk ik: er sterft toch zeker geen 
leeftijd, er sterft een mens. En dat is één voor één droevig. 

Het ademtekort van de slaven in Angstland maakt dat ze niet meer kunnen horen 
over hoop en niet meer kunnen zien dat het ooit ook anders zou kunnen zijn. Het 
innerlijk oog is gesloten geraakt, en er is ook geen oog meer voor het feit dat iemand 
nog liefdevol naar ze kijken kan. Dat is begrijpelijk, ook voor wie het nu allemaal heel 
somber inziet, en juist daarom kan vandaag de Schriftlezing ons bemoedigen. 

Die zegt zo duidelijk dat de EEUWIGE, met zijn NAAM ‘Ik-ben-die-Ik-zijn-zal’ het leed
van zijn volk hoort en ziet. De EEUWIGE is met grote ontferming bewogen, en wil 
laten zien dat door alle duisternis van angst en ademloosheid er toch doorgang zal 
komen. 

Plagen zijn verschrikkelijk, de tien die nog komen zouden in het Angstland, maar niet 
minder het Coronavirus dat op een plaag lijkt. Maar er komt doorgang, en er komt 
coöperatie, samenwerking, bundeling van krachten. Want jij, Mozes, die de dingen 
soms niet zo goed onder woorden kunt brengen, krijgt een maatje, een sparring-
partner, jullie worden een team van creatieve samenwerking. Je hoeft het niet alleen 
te doen, je staat er niet alleen voor. Jij, Mozes, krijgt Aäron. En jij, angstige mens, die
het soms even niet meer weet, je krijgt gezelschap. Jullie gaan krachten bundelen, er
komt creatieve samenwerking, en er blijft uitzicht op nieuw, bevrijd en vredig leven. 

Houdt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. 
Gods Woord is ons een licht en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen des Heren aangezicht. 

Amen



gebeden

inleiding op het slotlied

Het slotlied is lied 25A, een lied dat Willem Barnard
schreef voor deze zondag, gebaseerd op Psalm 25.
Dit lied, uitgevoerd door het  Vocaal Theologen
Ensemble onder leiding van Hanna Rijken, gaat
gepaard met het beeld van bloeiende Bridal
Crowns, die hier naast mij ook te bloeien staan.
Aan hen schreef ik gisteren: In het Latijn is kroon
corona. En dat woord, die werkelijkheid, houdt ons
allen bezig, in steeds toenemende mate. Wat mij
raakt, in positieve zin, is groeiende eensgezindheid
en solidariteit. Dat velen dus steeds meer dezelfde
kant op kijken, zoals jullie gave Bridal Crowns. Kon
ik jullie geur maar delen hier, die is heerlijk.
Temidden van alle spanningen, angsten,
teleurstellingen, die we één voor één serieus
moeten nemen, zenden jullie een positief bericht
uit, jullie verspreiden een aangename geur. De
liefdevolle geur van solidariteit, van een
bruidskroon. 



zegen
Dan spreekt de ENE tot Mozes en zegt: ‘Spreek tot Aäron en zijn zonen, 
zo zult ge de kinderen Israëls zegenen, door hun te zeggen’:

De ENE zal je zegenen en je bewaken
de ENE laat zijn aanschijn tot je oplichten en is je genadig
de ENE heft zijn aanschijn tot je op en legt op jou vrede!

Amen


