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

Vandaag is het een bijzondere dag, een gedenkwaardige dag. Een dankbare dag om
40 jaar Con Spirito en een vreugde om dat lustrum te mogen vieren met zovelen die 
in het heden en het verleden onderdeel uitmaakten van dit bijzondere koor onder 
leiding van Hetty Verhaagen. Dankbaar om al het goede en mooie dat er heeft 
mogen zijn. Het zingen en musiceren, maar zeker ook het sociale, het gezellige. Er 
hing een heel fijne sfeer gisteren, toen ik heel even kwam kijken en luisteren bij jullie 
repetitie. 

Vandaag is ook een dag van weemoed en, weemoed omdat het vandaag de laatste 
keer is dat Con Spirito zingt. In de afgelopen jaren werd het kinderkoor steeds kleiner
en werd ook het jongerenkoor opgeheven. Maar om het met een Con Spirito-lied te 



zeggen: Ieder heeft een droom, ieder heeft een wens, en als geen ander, lieve Hetty 
heb jij die droom gehad, die wens dat Con Spirito verder zou kunnen de toekomst in. 
Je bleef altijd moedig, optimistisch, volhardend en doorgaan. Daar heb ik groot 
respect en waardering voor, en ik ben niet de enige, dat weet ik zeker. Groot respect 
en waardering voor jouw liefdevolle inzet, al die jaren en zeker ook de laatste jaren. 
Dit mocht tot klinken worden gebracht, zei je bij de voorbereiding op deze dienst: de 
dankbaarheid en de weemoed, met Con Spirito in het volle licht, maar liever niet de 
volle schijnwerpers op jou gericht. Dat tekent voluit hoe ik jou in de afgelopen tien 
jaar en dus een kwart van de Con Spirito-geschiedenis heb meegemaakt. We 
hebben in die jaren heel wat samengewerkt en hebben menig dienst voorbereid: 
gewone diensten, die door jullie aanwezigheid bijzonder werden, bijzondere diensten
zoals doop- of overstapdiensten. Ik realiseerde me dat ook dat nu voorbij is: het 
samen met jou een dienst met Con Spirito voorbereiden. Om alles wat we samen 
mochten werken: dankbaarheid, maar dus ook weemoed omdat ook dat nu voorbij is.

Jij niet in de volle schijnwerpers, dat past ten volle bij je. Want wat jij deed in de 
liederen die jij de kinderen en de jongeren aanleerde en met ze uitvoerde, was om de
blik te richten op God. In veel liederen die jullie zingen en zongen gaat het over de 
Goede God die onze Schepper is en die ieder schepsel, dus ook iedere mens uniek 
geschapen heeft. We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar. En toch zijn we 
broertjes en zusjes. We hebben allemaal wat we zijn allemaal raar. En toch houden 
we van elkaar. Dat liedje van Ellie en Rikkert dat jullie vaak gezongen hebben, en dat
ons op een moderne manier vertelt hoe verschillend en uniek we zijn en dat we 
elkaar moeten leren accepteren en waarderen. 

Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer voor altijd: elk unieke mens waarderen, zijn 
eigenheid? En niet alleen accepteren en waarderen, maar ook zorgen voor elkaar: 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt, is een regel uit het Onze 
Vader, dat jullie ons hebben aangeleerd en dat we zo nu en dan, zoals ook vandaag, 
als samenzang zingen. Wat wil God graag van ons? Dat wij goed zijn voor elkaar, dat
wij elkaar helpen als het moeilijk is en stimuleren en inspireren om verder te kunnen 
groeien in het leven. 

En dan is er niet alleen de medemens, maar is er ook de wereld. Veel liederen van 
jullie gaan daar ook over, over de wereld, de schepping van God. Dit, dit is de 
wereld, de wereld waar ik in woon. Hier zijn de treden te zien van Gods troon. In 
deze wereld leven wij en voor deze wereld hebben wij te zorgen, niet alleen voor nu 
maar ook voor de toekomst. Hopen op geluk, ook voor de medemens. Denken aan 
wat komt, op weg met elkaar geloven in de toekomst. En dat er in die toekomst vrede
mag zijn, vrede in alle talen, de hele wereld door. 

Het zijn dus niet zomaar wat leuke makkelijk in het gehoor liggende kinderliedjes, die
je door de jaren heen de kinderen en jongeren hebt aangeleerd en met ons 
gezongen, maar ze dragen een diepe boodschap met zich mee, een basale 
boodschap. En zo heb je een belangrijke bijdrage geleverd ook aan de 
geloofsopvoeding van vele kinderen en jongeren hier in Borne. Via liederen, die je 
iets leren over wie je mag zijn en waar je staat in het leven, in de wereld en in de 
schepping. 



En dat is ook precies waar het over gaat in de woorden die we hoorden voorlezen uit 
Job 38. Dat ging op een bijzondere manier: ik zag dat Job wordt aangedragen als 
lezing voor vandaag en Hetty draagt Dit is de wereld aan. Job 38 geeft met machtig 
mooie en indrukwekkende beelden weer hoe overweldigend mooi en ingenieus de 
schepping in elkaar zit. Wie zou dat gemaakt hebben? Jij, mensenkind, heb jij dat 
allemaal gemaakt? Heb jij dat allemaal ontworpen? Dat is de vraag aan mensen die 
denken dat alles maar maakbaar en organiseerbaar is. Wij nemen een kind of nog 
erger: wij maken een kind... Of: wij hebben met al onze wetenschap en techniek de 
mogelijkheid om het DNA van een mens zo te manipuleren dan we er een soort 
supermens uit kunnen maken. Of: wij bouwen wolkenkrabbers tot in de hemel en 
ontwikkelen de meest geavanceerde manieren om elkaar te kunnen controleren. 

En dan neemt God het woord en legt de mens voor: maar wie heeft dit nu allemaal 
gemaakt en kun jij het geheim daarvan doorgronden en heb jij de kennis om het 
allemaal te snappen. Nee dus... God zet de mens op zijn plaats zou je kunnen 
zeggen, en dan niet om op een vervelende manier macht op de mens uit te oefenen 
of om de mens klein te maken en zich schuldig of zondig te laten voelen, nee: God 
zet de mens op de plaats die zij of hij verdient: niet kleiner, maar ook niet groter dan 
het schepsel dat zij of hij is. Niet kleiner, maar ook niet groter dan jouw unieke plek 
die je in dat grote geheel van de schepping mag hebben, samen met jouw 
medeschepselen, met wie jij samen naar de toekomst mag gaan. En hoe die 
toekomst is: dat weten we niet, en we kunnen het ook niet voorspellen, maar het mag
wel een toekomst zijn waarin we elkaar de hand reiken, meer zoeken naar vrede, 
minder uit zijn om ons eigen ego te eren, meer respect te hebben voor de 
wonderschone liefde van de Schepper en ruimte te geven aan de verrassing, de 
verwondering. 

En zo hoeven wij onszelf niet in de schijnwerpers te zetten, maar mogen we 
instrument zijn van die grote liefde van God voor ons. Hem zetten we in het volle 
licht, Hem eren wij met ons lied, maar veel meer nog: hem mogen wij eren door 
elkaar lief te hebben en elkaar de zon op het gezicht te gunnen. 

En dat beeld, van de zon op mijn gezicht, dat hoort voor mij helemaal bij Con Spirito. 
In alle eenvoud was het dat liedje dat me trof helemaal in het begin dat ik hier was en
dat jullie daarna nog vaak zongen. 

DE ZON OP MIJN GEZICHT
God, soms is het donker,
we voelen ons alleen.
Het water van de zee
spoelt angstig om ons heen.

God, U ziet ons zitten,
U haalt ons uit de nacht,
We voelen vaste bodem.
Het licht straalt onverwacht.

Zitten of opstaan?



Donker of licht?
Vluchten of op weg gaan?
Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht.

En die zon, die mag op je stralen. Niet een schijnwerper, maar een zacht, warm, 
liefdevol licht, dat door Godzelf geschapen is.

Amen




