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preek

Na afloop van een leerhuis in het Friese
Eernewoude kreeg de spreker een briefje
toegestopt. Daarop de volgende vraag: Komt
het goed met deze wereld? Wat is úw droom?
De vraagsteller zei er bescheiden bij dat er
geen antwoord hoefde te komen, als de
spreker het ook zo gauw niet wist.

Die spreker was Prof. Niek Schuman, ik heb zijn
naam wel eens genoemd. Hij bracht me op de
weg van de liturgie, 23 jaar geleden. Het
leerhuis was in maart 2015. En nu, drieënhalf
jaar later, afgelopen dinsdag om precies te zijn,
kwam het antwoord in de vorm van dit boek: 
Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad
heen. Het boek werd gepresenteerd in de
protestantse kerk van Eernewoude, ik was er
bij. De schrijver helaas niet, die was er te ziek
voor. Maar het was een prachtige avond, met
fragmenten uit het boek, met gedichten, met
rakende liedjes van bijvoorbeeld Paul van Vliet
en met een virtuoze marimbaspeler van 16
jaar. 

Komt het goed met deze wereld? Wat een intrigerende, maar ook schokkende vraag. Je zult 
de vraag gesteld krijgen... wat is dan je antwoord? 

Niek Schuman geeft twee antwoorden. Ten eerste: Nee, natuurlijk niet. En dat natuurlijk in 
dubbele zin, als versterking van een duidelijk Nee!, maar ook meer letterlijk, dus verwijzend 
naar de geschiedenis van een mensheid die het al honderdduizenden jaren redelijk wist te 
redden op een aardschijf die altijd al aan natuurlijke processen onderworpen is geweest, 
maar nu onloochenbaar door die mensensoort met een overvloed aan onnatuurlijk handelen
wordt bedreigd... 

Maar bij dit Nee, natuurlijk komt het niet goed met deze wereld, wilde Schuman het niet 
laten. En hij zocht ook naar een voorzichtig ja. En hij zette in bij een regel uit de 
Hebreeënbrief, het elfde hoofdstuk: Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, is 
het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.  Die lange lange stoet van 



getuigen die door de wereld zijn gegaan, geloofsgetuigen, een hele wolk van verleden en 
heden... Mensen die haast tegen beter weten in een andere weg zijn ingeslagen. Omdat zij 
hoopten op een andere stad, voorbij de horizon van onze aardse realiteit, waar wij geen 
blijvende stad hebben. Slechts uit de verte zagen zij die stad, als Mozes die het land van 
belofte zag vanaf het gebergte en heenging. En Martin Luther King, die zijn droom niet waar 
heeft zien worden, maar er wel vurig in geloofde en op hoopte. 

Het 'ja' op de vraag 'komt het goed met deze wereld' heeft te maken met verbeelding, die 
bijvoorbeeld te vinden is in liturgie of in poëzie. De titel komt dan ook uit een gedicht, van 
Emily Dickinson: That thing with feathers... 

Hoop is dat ding met veertjes 
dat neerstrijkt in de ziel:
het zingt een liedje zonder woorden, 
maar stoppen doet het niet – en nooit. 

Vol van de avond reed ik terug naar huis, over de rustige wegen van een late dinsdagavond. 
Vol van gedachten. Over hoe mooi het was, over hoe de hoop weer gevoed was, op die 
unieke manier van Niek Schuman, die me al zo vaak geraakt heeft. Maar ook over hoe eerlijk 
zo'n vraag is: komt het goed met deze wereld, hoe kwetsbaar ook. Het is zo'n vraag waar je 
echt wel eens over nadenkt, maar als je die dieper doordenkt... dan durf je zo'n vraag haast 
niet aan. 

Op de een of andere manier leeft de mensheid van vandaag zo dat de toekomst van de aarde
er niet toe lijkt te doen. Alsof er collectief wordt aangevoeld dat de aarde niet zo lang meer 
heeft en dat er dus op los geleefd kan worden. En dat allerlei initiatieven om na te denken 
over duurzaamheid, of milieu, of mensenrechten, of eerlijke handel – Fairtrade – afkomstig 
zijn van een kleine minderheid aan idealisten die denken de wereld te kunnen verbeteren. 
Die spreekwoordelijke druppels op gloeiende platen... Dus waarom zou je een eerlijk T-shirt 
dragen als je toch weet dat de arbeidsrechten van kinderen er nauwelijks beter van worden –
of waarom bewuster omgaan met voedsel als je weet dat er toch al zoveel wordt 
weggegooid. Waarom zou je een ZWO-commissie in stand houden, als je weet dat de kwade 
machten van deze wereld het toch wel zullen winnen. Waarom zou je nog liturgie vieren en 
zingen over vrede of gerechtigheid, als je weet dat vrede en gerechtigheid onhaalbare 



utopieën zijn. Waarom zou je überhaupt nog geloven en hopen? Wat voor zin heeft dat? Wat
voor economische waarde heeft het? 

Nou om met dat laatste te beginnen, misschien wel geen, geen economische waarde. En 
misschien is dat meteen ook een begin van een tegenbeweging dat niet alles economische 
waarde hoeft te hebben. En dat er ook andere waarden bestaan, schijnbaar zinloze, maar 
juist zo krachtig. En dat beelden van hoop mensen kunnen helpen en sterken, juist als zij 
overspoeld worden door alle kwaad dat hun leven belaagt en bedreigt. Dat er een ander 
liedje gezongen wordt, eentje waarin wel licht meekomt, en de zachte kracht die in deze 
harde wereld vaak zo in de verdrukking komt. Dus: ja geloven en hopen heeft zin en is meer 
dan ook nodig. De kracht van de verbeelding is meer dan ooit nodig en dat liedje van 
verlangen en hoop moet gezongen blijven worden, de wolk van getuigen moet verder. 

Maar dat eerlijke T-shirt dan, die Fairtrade-koffie, die handtekening voor Amnesty en die 
zonnepanelen dan? Moeten die ook verder of moeten we daar maar gewoon over 
ophouden? Moeten we tegen de leden van de ZWO-commissie en de Amnesty werkgroep 
maar zeggen dat ze beter een andere hobby kunnen zoeken? 

Wij weten heel goed dat wij met onze acties de wereld niet kunnen veranderen of redden. 
Maar wij weten ook heel goed dat wij met onze acties, die als druppels op gloeiende platen 
zijn, die platen kunnen laten sissen. En we weten ook heel goed dat die acties ons denken 
kunnen veranderen, onze eigen innerlijke gerichtheid. Ze zetten ons aan het denken en doen 
ons iets. Ze wekken in ons een geweten, confronterend hoor, want het gaat over dingen die 
we misschien liever niet horen. Maar het moet wel genoemd worden en blijven worden. 

En lezingen als die uit Leviticus 19 moeten ook blijven klinken. De woorden die we hoorden 
spreken bijna voor zichzelf. Hoewel sommige woorden best lastig zijn, zeiden de 
basiscatechisanten uit groep 8 afgelopen donderdagmiddag. Zij hebben geweldig geholpen in
het nadenken over de tekst. Wat betekent ontzag? Respect, en respect bleek het woord 
waarmee de tekst samengevat lijkt. Respect voor je medemens in allerlei omstandigheden, 
respect en een eerlijker delen op vele manieren. Dat je een ander ook wat geeft. En niet alles
voor jezelf houdt. Dat je geeft wat je past, dat je geeft wat bij je past. Dus ook: wees altijd 
jezelf, en doe het op jouw unieke manier. Misschien is dat ook wel de manier om van jezelf te
kunnen houden en als je dan de opdracht krijgt van je naaste te houden als van jezelf, dan 
doe je dat op een authentieke en originele manier. En we kwamen er ook op dat niet ieder 
mens zoveel van zichzelf kan houden, daar hebben kinderen zeker ook weet van. Wat 
jammer is dat eigenlijk hè, als je niet van jezelf kunt houden. Terwijl dat echt wel mag, 
sterker nog: het doet recht aan je Schepper die zielsveel van je houdt. Maar het doet ook 
recht aan de Schepper als je geeft om anderen, geeft aan anderen, hen zo behandelt dat ze 
tot hun recht komen. Respect dus, ja dat woord vinden we heel passend. Met grote dank aan
deze geweldige inbreng van de kinderen. Ga je dat nog noemen dat we je geholpen hebben? 
Ja, geen namen, maar wel: bij deze!

Lichtvonk! 

In een preek over 'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' geeft Colet van de Ven iets 
boeiends door uit de joodse mystiek: de stralen van Gods scheppende macht zijn uiteen 



gevallen, maar aan de brokstukken kleven lichtvonken. Die moeten bevrijd worden, door 
mensen! 

Het kopen van een eerlijk T-shirt. Lichtvonk. En niet alleen dat ene T-shirt, maar eens goed 
nadenken over eerlijke kleding: Lichtvonk. Het ge-appt krijgen van een hoopvol gedichtje al;s 
je er helemaal doorheen zit: Lichtvonk. Het poten van bollen in je tuin: Lichtvonk. Dat heel 
open en eerlijke gesprek, dat beiden licht geeft: Lichtvonk. En die man die zijn hond uitlaat in
de storm, kou en striemende regen en die op een bruggetje een oude dame met rollator 
passeert en die stopt, hem aankijkt en zegt: Op naar de lente! Lichtvonk. 

Nog één citaat uit Dat ding met veertjes: Dat moet ook die messiaanse droom weten, en 
anders moet het hem gauw worden verteld. Dat er zoveel welwillende, weldenkende en 
weldoende mensen zijn die de meest bizarre werkelijkheid overstijgen. Vroeger mocht ik dat 
niet zeggen, 'mensen van goeden wille' daarvoor waren we veel te zondig en het klonk veel 
te rooms. Nu, overweldigd door veel meer kwaadaardigheid en onheil dan ik -och arme-  
vroeger ooit had kunnen bedenken, zeg ik het wel. Met dank aan de dame met rollator en 
aan Judith Herzberg:

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar 
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen ter wille
was als iedereen niet iedereen
op handen droeg.

Amen 


