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2 Wat ons is wedervaren,
O Here, hoor en zie:
in twaalf voorbije maanden,
dit Anno Domini.
Om zalige gebeurtenis,
of lijden vol venijn:
Leef mee met heel ons zijn! 

3 Om aangeslagen levens,
bedreiging overal.
Gevlucht in vrees en beven:
ontheemden zonder tal.
Zal ooit een zeker heden
hun deel zijn: geen gevaar?
Die dag wordt die nog waar?

4  In nachtuur ons geboren,
Uw lichte Liefde, Heer:
het duister heeft verloren!
Niets kan ons scheiden meer
van U, die heel ons leven,
vat in een eeuwig nu,
dit uur, het is van U!

overdenking

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

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.



Eind oktober reed ik over de Martinus Nijhoffbrug, bij Zaltbommel, altijd een bijzonder
moment, met dit, zijn gedicht in gedachten. 

Toen Nijhoff in 1953 overleed, schreef de dichteres Ida Gerhardt het volgende 
gedicht, als eerbewijs. 

Gedenk nu de aarde opengaat 
het kind, dat leefde in zijn gelaat 
en dat de lei heeft volgeschreven.
God alleen wist dat het nadien 
de grote nieuwe brug wou zien.
De engelen gaven vrijgeleide.

Hij is reeds aan de overzijde.

In de zomer van 1997 stierf Ida Gerhardt, 92 jaar oud. Ik was toen student en mocht 
meewerken aan het nieuwe handboek over liturgie: De Weg van de Liturgie. 
Daarvoor was ik twee weken samen met mijn dierbare leermeester Niek Schuman, 
die me daags na Gerhardts overlijden zei: 'Zij is reeds aan de overzijde'. En nu 
kunnen we dat zeggen over hem, die vorige week op Eerste Kerstdag naar de 
overzijde mocht gaan, opgenomen in de wolk van getuigen, die voor hem zijn leven 
lang de inspiratie gaf om bezig te zijn met de verbeeldingskracht van de Schrift, van 
theologie en liturgie. 

Het gedicht van Nijhoff leerde hij ons als eerste aan, als de grondslag van wat voor 
hem theologie en liturgie is: het verbinden van twee overzijden, deze en gene zijde, 



de wereld van ons hier en de wereld van God. Met verbeeldingskracht oproepen wat 
geen oog heeft gezien en er toch in geloven en er voor gaan. Met liturgie als brug en 
de psalmenzingende moeder als de verbinding, het model om de lofzang gaande te 
houden, soms tegen alle verdrukking en duisternis in. 

Niet alleen hij die ons dit leerde ontviel ons in 2018, ook de gereformeerde 
nieuwtestamenticus Heinrich Baarlink stierf, op 27 november, 91 jaar. En de 
begaafde Lutherse hoogleraar liturgiek Joop Boendermaker, op 3 mei, 93 jaar. En de 
beroemde meesterverteller ds. Nico ter Linden, die de Bijbelverhalen zo dichtbij 
bracht in 'Het verhaal gaat', 28 januari, 81 jaar. Stuk voor stuk theologen van formaat 
die in hun levenswerk de liefde voor de Schrift en met grote verbeeldingskracht de 
vertaling daarvan naar het leven van nu maakten tot een brug, die verbindt. 

Wanneer wij spreken over overledenen, en niet alleen overleden theologen, maar 
sowieso over allen die ons zijn voorgegaan en we hebben het over de overzijde, dan 
duiden we op het eeuwigheidsleven, de Lichtwereld van God. En dan zeggen we dat 
zij in dat Licht mogen zijn. Allen ook die we in het afgelopen jaar verloren. 

Maar als het gaat om overzijden kunnen we die ook in het hier en nu plaatsen. Jij en 
de ander bijvoorbeeld. Of het ene en het andere land. Of de ene en de andere partij. 
Daartussen kunnen bruggen zijn, zodat de overzijden verbonden raken. Liefde kan 
zo'n brug zijn, die je aan elkaar verbindt, voortaan jij en ik samen. Vriendschap kan 
zo'n brug zijn, een solide brug van jaren, soms al een leven lang, of van korter, 
mensen misschien wel die in 2018 tot je vrienden gingen behoren. 

Maar een brug kan ook instorten, zoals de 45 meter hoge Morandibrug in Genua, die
op 14 augustus instortte en 43 mensen het leven koste en een immense ravage en 
schade toebracht. 

En zo kan ook de brug tussen jou en de ander instorten, of op instorten staan. Want 
wij kunnen mensen verliezen aan de dood, maar ook aan het leven. Daar heeft 2018 
ook zijn wonden in geslagen en die zijn niet zomaar geheeld als we over de brug 



naar 2019 stappen. Tussen mensen kan het fout gaan, om vele redenen. Ruzie, 
jaloezie, beeldvorming, verwijten. Geschonden vertrouwen. Soms wordt minnende 
liefde tot monsterlijke haat. 

Wat tussen mensen kan gebeuren, kan ook tussen groepen gebeuren, partijen, of 
landen. Zowel in zijn troonrede als in zijn Kerstoespraak heeft onze Koning het over 
het gevaar van tegenstellingen die soms zo op de spits worden gedreven en hij roept
op tot verbinding en meer samenheid. Hij geeft er ook inspirerende voorbeelden van.
Maar we weten allemaal ook dat tegenstellingen soms groeien, in onze samenleving 
of elders. De Verenigde Staten zijn niet zo één meer in een land dat steeds dieper 
verscheurd raakt tussen pro of contra de president. 

En die president zelf kan in zijn retoriek soms scherpe tegenstellingen oproepen. 
Grillig en onnavolgbaar soms. Want is de Noord Koreaanse Kim Jong-un eerst zijn 
aartsvijand, later schudden ze elkaars hand als waren het beste vrienden. Een kloof, 
een brug, maar hoe gaat het verder? Hoe gaat het verder tussen de wereldmachten, 
de economische, de nucleaire...? We kunnen rustig slapen zegt de president, maar 
laten we ons nooit zand in de ogen laten strooien. 

Indrukwekkend was wel dat tijdens de openingsceremonie van de Olympische 
Winterspelen de Koreaanse vlag werd binnengedragen door twee mensen, één uit 
Noord en één uit Zuid en dat de leiders van beide staten elkaars grens over staken 
en de hand schudden. Die kleine afstand, over die immense kloof van al zo lang. 
Maar voor hoelang? Hoe gaat het verder?



Dat kan een onuitsprekelijke verzuchting zijn. Daar heeft de apostel Paulus het ook 
over. Over het lijden van de tegenwoordige tijd en een schepping die reikhalzend 
uitziet naar bevrijding daaruit, en over de Geest die met onuitsprekelijke verzuchting 
met ons mensen mee zucht in het verlangen naar verlossing. Het sprakeloze soms, 
het niet meer weten hoe je er woorden aan moet geven en er uit moet komen en dan
de vraag: wat moeten wij hier verder over zeggen?

Paulus' antwoord is beroemd. Romeinen 8, waarin dit antwoord opgetekend staat is 
een van de meest bekende Bijbelpassages waaruit mensen uit alle eeuwen na 
Paulus troost hebben geput. 'Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?' Dit is 
overigens niet alleen maar troostrijk geweest of bemoedigend, want als je het zo 
uitlegt dat God vóór de één is en tegen de ander, krijg je die angstaanjagende wig 
tussen de uitverkorenen en de niet uitverkorenen. En als je daar mee groot gebracht 
bent, kan je dat nog steeds benauwen of verwarren of opstandig maken. Maar ik lees
deze woorden zo: God heeft ons lief, daar hoef je niet aan te twijfelen. En God wil 
ons te allen tijde die liefde laten blijken, in alle pogingen die Hij gedaan heeft en doet 
om een brug naar ons te slaan. Zo is Hij over de brug gekomen met zijn Kind, Jezus, 
wiens geboorte wij in deze Kersttijd vieren. Het probleem is dat er krachten en 
machten en factoren zijn die die brug willen laten instorten, oftewel: die een wig 
willen drijven tussen God en ons, tussen God en jou. Maar: zegt Paulus, ten diepste 
kunnen ze dat niet, die krachten en machten, die engelen, of het heden of de 
toekomst, of hoogten of diepten, of het leven of zelfs de dood. Of lasterpraat of 
scheldpartijen of wat dan ook, wat wiggen kan drijven. Nee, niets kan ons scheiden 
van de liefde van God, die met Christus Jezus over de brug gekomen is. Er kan geen
wig gedreven worden tussen God en jou, omdat Gods liefde voor jou een brug is die 
niet kán instorten. Alleen in onze ervaring kan dat wel. Door onze ervaringen kan dat 
zo voelen, misschien wel ervaringen van het afgelopen jaar die je van slag maakten. 
En die ervaringen kunnen we niet zomaar wegpoetsen, die moeten wij zeer serieus 
nemen. Sommige mensen leven met een diepe Godsverduistering en ervaren niets 
meer van het goede. En soms is dat zo diep dat een troostrijk Bijbelwoord, een goed 
bedoelde verkondiging ook niet werkt. Maar halen we dan de brug op? Laten we 
mensen die in het duister gaan alleen aan een soort van overzijde? 

Of proberen we in navolging van de God van liefde een brug te slaan, door contact te
leggen en te houden. Door te verbinden en licht te delen. Door met de kracht van 
verbeelding toch beelden van hoop te strooien als lichtvonken? 

Nee, met massieve geloofsleer komen we er niet. Niet meer. En ja, ik snap dat niet 
iedereen Romeinen 8 zo fijn vindt, hoezeer ik dat zelf wel zo ervaar, maar dan als 
lied, als een hymne. Als de psalm, die die moeder zong, die moeder van de dichter, 
die heilssoldate was en in woord en daad gezicht gaf aan Gods ontfermende liefde. 
Uit haar mond klonken de klanken waardoor  de dichter de brug voor zijn ogen kon 
zien, de brug die onze werkelijkheid verbindt aan het Licht en aan de luister die over 
al ons wel en wee mag opgaan als een aangezicht dat ons vriendelijk aankijkt en 
begrijpt wat ons allemaal wedervaren is.

Amen 


