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De profundis

Het was er al, altijd al:
Dat  knagende gevoel van onzekerheid,
Van onveiligheid,
Van melancholieke twijfel,
Van sluimerende onrust ook. 

Want... waar, wat, wie is je houvast?
Niet zomaar een houvast, 
maar één volstrekt immuun voor twijfel.
Je zei ‘Het moet er zijn. 
Maar ik vind het niet’.

De dokter zegt dat hij niets meer voor je kan doen.
Dat je dood gaat. 
Over enkele weken al.
Je grijpt om je heen, in vertwijfeling,
In wanhoop. 

Je roept vanuit de diepten ‘Help me!’
‘God waar ben je?’
Het blijft stil. Geen antwoord. 
Het is niet te doen voor je!

Wij zien de wrede worsteling
En kijken toe 
met liedevolle, lege handen. 

Dick  Stronks
(geïnspireerd door VrijSpraak themanummer Boos)

G
edicht
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Them
a

mdat dit nummer van VrijSpraak 
tegen Pasen zou uitkomen, wilden 
we als redactie iets daarvan laten 
doorklinken in het thema van 
deze uitgave. We spraken met 

elkaar (voor zover dat digitaal ging) onder 
andere over het lijden dat bij het paasverhaal 
hoort, maar vonden dat maar één van de 
aspecten van het paasgebeuren. We waren 
het er wel samen over eens dat er met Pasen 
een totale omslag plaatsvindt. Dat er iets 
doorbreekt door al het oude heen. En zie-
daar, ons thema werd geboren. Het brak als 
het ware door.

Doorbraak is een betekenisvol woord, soms 
ook beladen in deze tijd. Je zou kunnen 
zeggen dat het coronavirus doorbrak met 
overdonderend geweld. Ook werden daarna 
regelmatig doorbraken gemeld in de onder-
zoeken naar een vaccin. Om maar een paar 
voorbeelden te noemen. Er kwam van alles 
in me op bij het mijmeren over dit woord. Dat 
doorbraken altijd met kracht gepaard gaan. 
Je kunt datgene wat doorbreekt niet zomaar 
terugduwen. Het maakt je opeens heel wak-
ker en alert en meestal moet je ook snel iets 
doen.

Achteraf kijken naar een doorbraak geeft 
vrijwel altijd een gevoel van ervoor en erna. 
Plotsklaps ben je in een totaal nieuwe situatie 
beland en je moet goed kijken naar wat er 
nu nodig is. Het kan ook zo zijn dat iets als het 
ware op kousenvoeten binnensluipt, maar 
dat enige tijd later (kort of langer) je het in je 
innerlijk kunt beleven, alsof het juist met don-
derend geraas je leven is binnengestormd. 
Je oude blikrichting en oplossingen voldoen 
in ieder geval niet meer, die kun je vergeten. 

Dit alles gebeurt bij de grote doorbraken in de 
wereld, maar ook bij de kleinere in ons leven, 
zoals een plotseling verlies van je gezondheid 
of je werk. Het vraagt vooral moed om te kij-
ken naar wat nodig is en enorme helderheid 
om de juiste vragen te stellen.

Zelf heb ik overigens het gevoel dat we bij 
alle grote crises in de wereld deze vragen 
nog maar nauwelijks gevonden hebben. Het 
vraagt ook om geduld en wijsheid om met 
vragen te leven die niet snel beantwoord 
kunnen worden en het gewoon maar uit te 
houden. Rilke schrijft daarover zo mooi dat 
je dan heel soms zomaar kunt ontdekken 
dat je het antwoord ingeleefd bent. Ik zie dit 
soort ervaringen als grenservaringen: dat ik 
aan deze kant sta en dat iets of Iemand mijn 
wereld binnenstormt. Ook daarover tasten we 
meestal in het duister. Welke krachten zijn hier 
aan het werk?

Een enkele keer kan het zelfs van levensbe-
lang zijn (soms letterlijk) hoe we deze, nogal 
eens ongenode gast, tegemoet treden. Zie 
het gedicht van Rumi elders in ons blad.

Pasen
Pasen is volgens mij het oerbeeld van een im-
mense doorbraak in de geschiedenis van de 
mensheid en in het leven van mensen. God 
zelf die zich met de mens verbond, zelf mens 
werd om het lijden van de mens op zich te 
nemen en te dragen, maar de dood over-
won! Dit gebeuren heeft een reikwijdte die 
we maar nauwelijks kunnen bevatten. Daar-
om kunnen/mogen we elk jaar Pasen vieren. 
Om opnieuw ermee te leven, tot ons door te 
laten dringen wat dat betekent en ons erdoor 
te laten raken.

O
Bij het thema
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De schilder Helmantel zei in een interview in 
Volzin van 2020 het volgende: “Door het op-
standingsgeloof kijk ik anders tegen de wereld 
aan. Omdat ik weet van de doorbraak van 
Godswege.” Zelf denk ik soms, wanneer er 
iets is gebeurd in mijn leven dat me onzeker-
heid en angst heeft gebracht en niet we-
tende waar het allemaal toe zal leiden, aan 
een afgescheurd kalenderblaadje dat in de 
keuken van mijn moeder hing de laatste jaren 
van haar leven. Er stond op: “Soms maakt 
de Heer van tegenslagen zegeningen.” Ik 
wens ons dat we alles wat er doorbreekt in 
ons leven, wat kennelijk geboren, gezien en 
misschien wel ontmoet wil worden, of opstaat, 
tegemoet zullen kunnen treden met een wijde 
frisse blik en ruimte en moed in ons hart en 
onze geest.

Vrolijk Pasen!

Els Rotte

Them
a
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Een wijde blik verruimt 
het denken 

 Loesje



Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.
Een vreugde, het duister, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.
Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.
Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase…….
De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.
Wees blij met iedereen die langskomt 
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Balkhi Rumi  (1207-1273) Perzisch dichter

De herberg G
edicht
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 oen we spraken over doorbraak  
 kwam bij mij meteen het beeld  
 op van een grassprietje dat door  
 het asfalt heen zijn weg vindt naar  
 het licht. Het is zo krachtig dat het  
asfalt opgetild wordt en een stukje opzij 
wordt geduwd om de levensdrang van de 
grasspriet ruimte te bieden. Ook na een 
winter waar de takken van heesters en bo-
men dor zijn, breken in de lente de groene 
knopjes door het dorre hout heen. 

Of wij als mensen nu “meer” zijn dan de 
takjes en sprietjes dat weet ik niet, als we 
alleen al gelijkwaardig zijn aan dit levende 
materiaal dan zit er dus ook binnen ons een 
enorme kracht die ik de levensstroom of de 
liefdeslijn noem. De stroom, verbonden met 
de Bron van het leven, die er was voor ons, 
met ons en na ons. Soms kunnen we erbij 
en soms niet zo goed. Mezelf er telkens aan 
herinneren en er contact mee maken zie ik 
als meditatie.

Een mooi (en ook wel bekend) voorbeeld 
is van rabbi Susja van Hanipol (een chas-
sidische leraar) die zei: ‘Na mijn dood zal mij 
niet gevraagd worden waarom was je  
 niet als Mozes geweest, de grootste  
 profeet, er zal alleen aan mij   
 gevraagd worden waarom was  
 je niet als Susja?’ Het gaat erom  
 dat jij bent wie je bent, in volle diep- 
 te en breedte. Dat jouw zaadje een  
 boom mag worden, de boom die  
 jij bent. Dit is tegelijkertijd ook heel  
 spannend, Je kunt je niet meten  
 met iemand anders, je hebt je hele  
 eigen toevoeging aan dit leven.

Het is voor mij een keerpunt (of doorbraak) 
geweest om niet meer zo doelgericht een 
oplossing te zoeken voor knelpunten, maar om 
vanuit ontspanning en helder aanwezig te zijn 
de levensstroom te volgen. Door op deze ma-
nier te leven ervaar ik vrijheid en verantwoor-
delijkheid, anders dan vroeger toen ik vanuit 
moreel besef en wat algemeen aanvaardbare 
voorschriften probeerde een zo zuiver mogelijk 
leven te leven. Om de levensstroom te volgen 
en te ervaren wat er ten diepste is, voel ik dat 
ik met zachte ogen kan kijken naar mezelf en 
anderen en hoef ik dat niet van “buitenaf”, 
vanuit moreel besef te doen. Ik ervaar de 
ruimte om het mysterie van het leven te volgen 
en er aan bij te dragen, dat vind ik bevrijdend 
èn spannend, werkelijke levenskunst.

Esther Heemskerk

T
Doorbraak Them

a
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Het meervoud van lef is 
leven

Loesje
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te laten gebeuren, moeten wij juist zorgen 
dat niet alles dichtgetimmerd zit.

De pastor en theoloog Jean Jacques Suur-
mond schreef een schitterend boek over 
die manier van leven. Hij zingt daarin de lof 
van die momenten waarop we niet sterk 
zijn, waarop we ons realiseren dat er als het 
ware gaten zitten in ons harnas van trots en 
hoogmoed. Want, zo is zijn ervaring, op die 
momenten is er ruimte voor de Eeuwige. 

In een column vatte hij het als volgt samen: 
“In het geloof gaat het niet om bezit (niet in 
materiële, maar ook niet in geestelijke zin) 
maar juist om een proces van onteigening, 
om ruimte te maken voor God zelf. Het 
beloofde land is niets minder dan ons eigen 
leven waarin God woning wil maken.”

Soms breekt Gods licht in mensen door. Juist 
ook wanneer we een stapje terug hebben 
moeten doen, wanneer we het niet meer 
zelf overeind kunnen houden. Dan komt 
door de scheuren van ons bestaan God bin-
nen. En waar we dat ervaren, bij onszelf of 
bij een ander, raken we aan de kern van het 
bestaan. Of dat nou in het verpleeghuis is, 
op de atletiekbaan of waar we dan ook. 

God vindt haar weg wel. 

En het mooie is dat wij er eerder minder dan 
meer voor hoeven te doen.

Ds. Kim Magnée-de Berg

S
 toen ik het thema van VrijSpraak te horen kreeg. 
.God die doorbreekt in mensen. In heel verschil-
lende mensen en in een grote diversiteit van situa-
ties en levensfases.

Ik moet denken aan de atleet Churandy Martina. 
Boven een artikel dat ik las, nadat hij net een 
Olympisch medaille was misgelopen, stond: “Stra-
lend getuigt Martina van God”. En inderdaad, u 
herinnert het zich misschien ook nog wel: ondanks 
de verloren finale stond daar iemand die oprecht 
meer dankbaar was dan teleurgesteld. En die zo 
over God sprak dat hij Hem als het ware tevoor-
schijn straalde.  God die door het televisiescherm 
binnen kwam als de Curaçaose zon.

Maar ik zie het soms ook in het verzorgingshuis. 
Wanneer ik luister naar iemand die in alle kwets-
baarheid nog in staat i s om zacht te zijn en in   
wier ogen en rimpels ik de waarde en de   
schoon heid van het leven mag ontdekken.  
Juist ook in een situatie of na een   
bestaan waarin lang niet alles roos-   
kleurig is.

 Gods licht dat in mensen doorbreekt.   
 Ik denk aan het beeld van de dijk. In zo’n  
 dijk moet een zwakke plek zitten   
 anders zal het water er nooit doorheen  
 stromen. En waar het bij een dijk de be- 
 doeling is een doorbraak te voorkomen,  
 is het in dat beeld van Oosterhuis   
 net andersom. Wij zijn geschapen   
 om iets van God door te laten. En om dat 

oms breekt Uw licht in mensen door on-
stuitbaar.
Deze regel uit een lied van Huub Ooster-
huis schoot mij onmiddellijk te binnen

Uw licht in mensen Them
a



Uitbraak en inzicht
oor mij zijn de woorden doorbraak,  
uitbraak en inzicht met elkaar verbon-
den. Deze drie woorden brengen alle- 
maal met zich mee dat er iets nieuws 
ontstaat, iets plotselings, ietsV

Moed wordt in angst 
geboren

      Abdelkader Benali

11

onverwachts, het overvalt ons en niet altijd 
in positieve zin. Hoewel de woorden uit-
braak en inzicht voor mij altijd wel respec-
tievelijk een negatieve en een positieve 
klank hebben, heeft doorbraak beide 
klanken bij zich. Bij doorbraak in de nega-
tieve zin denk ik bijvoorbeeld aan een dijk-
doorbraak, in positieve zin dat de zon door 
het wolkendek heen breekt of er breekt op 
iemands gezicht een lach door.

Het kenmerkende van deze drie begrippen 
is voor mij dat ik me moet verhouden tot 
een nieuw ontstane werkelijkheid, onge-
acht of ik dat leuk vind of niet. Dat geldt 
voor de kleine zaken, maar zeker voor de 
grotere zaken. Heel vaak gaan de wondere 
doorbraken van Kerst en Pasen mijn voor-
stellingsvermogen te boven. Ik weet het 
niet en heb moeite me te verhouden tot 
die nieuwe werkelijkheid. Hetzelfde geldt 
voor grote gebeurtenissen in mijn leven.

Veel doorbraken, uitbraken en inzichten 
overkomen je, althans zo denk ik er over. 
Maar toen ik me bezig ging houden met 
deze begrippen voor de VrijSpraak, kwam 
ik langzamerhand op de gedachte of we, 
u en ik, niet ook zelf voor doorbraken in 
ons leven kunnen zorgen? En ik denk dat 
het kan. Ik kan dat door de, meestal onbe-
redeneerde, angst recht in het gezicht te 
kijken en toch doen waar ik bang voor ben. 
Iets dat ik de laatste tijd niet meer vaak 

genoeg gedaan heb. Door juist die gekke 
dingen waarvoor ik bang ben of die ik gek 
vind, te doen, dingen die zo te zien de rest 
van de wereld met het grootste gemak 
wel kan, kan ik een nieuwe werkelijkheid 
voor mezelf maken. Ik doorbreek dan de 
gevangenis van angsten waarin ik mezelf 
heb opgesloten en ik doorbreek mijn ke-
tens: een nieuwe werkelijkheid.
Ik heb het bovenstaande in voorgaande 
jaren ervaren, gestimuleerd door anderen, 
door te denken: wat is het ergste dat kan 
gebeuren? Meestal was dat ergste niet 
zo verschrikkelijk erg. En er was altijd wel 
iemand die me uit de penarie zou kunnen 
halen mocht dat nodig zijn.

Ik dacht er in meer algemene zin over na. 
Misschien kunnen we elke morgen zien als 
een doorbraak met een nieuwe werkelijk-
heid waar we ons toe moeten verhouden. 
Ik ga me door die gedachte wat meer 
laten leiden. Wat gaat u hiermee doen?

Willem Carel Versteegt

Them
a



Beelden in Gees, foto www.geesweb.nl
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Foto pas geleden gemaakt door Albert Goedkoop
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In m
em

oriam
ot onze ontzetting en verdriet is op 14 
februari jongstleden ons lid Albert Goed-
koop overleden. Nog maar kort daarvoor 
kreeg hij te horen dat hij ernstig ziek was 
en niet meer beter zou worden. Door 

een heftige complicatie vlak na de start van 
de behandeling, waarvan gehoopt werd dat 
deze de tijd van leven zou kunnen verlengen, is 
Albert in de avond van 14 februari in het zieken-
huis overleden. Hij is maar 62 jaar geworden.
In onze geloofsgemeenschap was Albert 
actief, bekend en geliefd. Als hoofd van de 
kosters- en geluidsdiensten heeft hij ongelooflijk 
veel werk verzet. Hij deed dat op een kundige, 
vriendelijke en enthousiaste manier. Daarnaast 
was hij jarenlang voorzitter van de program-
macommissie, was hij lid van het bestuur van 
het Remonstrantse Fonds, deed hij mee aan de 
literatuurkring en was hij bij heel veel activiteiten 
betrokken. Hij was ook één van de drijvende 
krachten achter onze reis naar Friedrichstadt in 
2019.
Kerk en geloof namen een belangrijke plek 
in zijn leven in. Nadat hij in zijn studententijd 
met een meer vrijzinnige manier van geloven 
in aanraking was gekomen, liet hem dat niet 
meer los. De ‘denkende manier van geloven’ 
paste bij hem. Vanuit zijn gevoel voor verant-
woordelijkheid en verbinding wilde hij zich ook 
inzetten voor de kerk, als Federatie deden we 
nooit tevergeefs een beroep op hem, hij was 
hartelijk en betrokken. Daar zijn we hem zeer 
dankbaar voor.
Albert was geïnteresseerd in geschiedenis, in 
cultuur (in het bijzonder in theater) en hij hield 
van het goede leven. Hij was ook een fami-
lieman, met Agnes en hun kinderen Esther en 
Mirjam vormde hij een warm gezin. Wat zullen 
zij hem missen!

Op maandag 22 februari vond op IJsselhof 
de uitvaartbijeenkomst plaats, met passende 
muziek en indrukwekkende woorden, onder 
andere van Mirjam en van Agnes zelf. Als 
Bijbeltekst klonken woorden uit Prediker die de 
liefde voor het goede leven weerspiegelen 
en daarin ook Albert kenmerken. Maar ook 
de tekst die boven aan de kaart stond werd 
genoemd, woorden van bemoediging uit 
Genesis: “Ik zelf sta je terzijde, Ik zal je overal 
beschermen, waar je ook heen gaat.”
Dat die woorden van de Eeuwige een bron 
van kracht en troost mogen zijn voor Agnes en 
de kinderen, en dat we elkaar als mensen in 
het gemis nabij kunnen komen en blijven.
Namens het Federatiebestuur, 
ds. Kim Magnée-de Berg

T
Albert Goedkoop
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Vriendschap kleurt het leven

De kleur van vriendschap is verschillend
Van babyroze en lichtblauw
Naar fluorkleuren van scholieren
Tot vurig rood: ik houd van jou!

Oranje kan een band versterken
of soms een club van wit en rood.
Want echte vriendschap is persoonlijk,
Het is er klein, het is er groot.

Voortdurend heb je vriendschap nodig
in soort en maat, zolang je leeft.
En wie het kent die zal ervaren
Het is een BAND die ruimte geeft.

Betsy Chardon

(geïnspireerd door het VrijSpraak thema Kleuren)

15
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Doorbraak en afbraak
ijdens de VrijSpraak-redactievergade-
ringen vinden altijd boeiende discussies 
plaats; zeker als het erover gaat om een 
thema voor de komende uitgave vast te 
stellen. Ook deze keer. Via het denken 

over de gevolgen van corona, over herstel, 
over een nieuw begin, over groei en nog allerlei 
andere begrippen kwamen we uit op Door-
braak, het thema van dit nummer.

Bij het horen van de term doorbraak moet ik 
altijd denken aan het opgetogen gesprek van 
mijn ouders in 1952 daags na de Tweede Ka-
merverkiezingen. De Partij van de Arbeid, hun 
partij, had evenals de KVP 30 zetels veroverd, 
waardoor het tweede van de vier kabinetten 
Drees mogelijk werd. De term doorbraak had 
trouwens ook te maken met de beweging weg 
van de confessionele partijen ten gunste van 
socialisten en liberalen. Met de kabinetten 
Drees werd de verzorgingsstaat geboren en 
werd de aanzet gegeven tot nieuwe wetten 
als de werkloosheidswet in 1948 en de AOW 
in 1956, maar ook vonden de nu bekritiseerde 
politionele acties in Indonesië plaats. Willem 
Drees bewees dat ook socialisten bereid en in 
staat waren om regeringsverantwoordelijkheid 
te dragen.

De PvdA is sindsdien een belangrijke speler in 
de politiek. Denk aan de kabinetten Den Uyl en 
Kok. In 2012 behaalde de PvdA 38 zetels en was 
na de VVD de tweede partij in de Kamer. Het 
tweede kabinet Rutte van de VVD en de PvdA 
werd binnen 7 weken geboren. Maar ook snel 
ontstond er onenigheid over de inkomensaf-
hankelijke zorgpremie en de strafbaarheid van 
illegale immigranten. Tijdens een partijcongres 
van de PvdA 2013 in Den Bosch sprak Diederik 

Samson van ‘een man een man een woord 
een woord’, waarmee hij zei geen afstand te 
willen nemen van de beloften gedaan aan 
de VVD. We weten nu hoe het afliep. Verwor-
venheden werden wegbezuinigd, verzorgings-
tehuizen weg, jeugdzorg in de problemen en 
ga zo maar door. De kiezer presenteerde daar 
tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 
2017 dan ook de rekening voor. Van 38 naar 9 
zetels; ongekende neergang. Lodewijk As-
scher had inmiddels afgerekend met Samson 
en na vier jaar moest ook hij het veld ruimen 
vanwege de rampen die door diverse kabi-
netten in de Toeslagenaffaire waren aange-
richt. En nu in 2021 zitten we in het tijdperk van 
Lilianne Ploumen.

Them
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Dus na de doorbraak van links, kwam er ook 
de neergang, de afbraak in die eeuwige 
golfbeweging van groei en afbraak, leven en 
dood, die het b estaan kenmerkt. Het gaat in 
dit verhaal nu toevallig over de PvdA, maar ik 
denk dat je soortgelijke verhalen over iedere 
politieke partij kunt vertellen.

Ik werd tot deze column en het verhaal over 
de PvdA verleid door juist die term doorbraak 
waarover mijn ouders het hadden in 1952. Maar 
nadenkend over die opkomst en neergang viel 
mij nog iets op. In onze hedendaagse samenle-
ving gaat het vooral om snel te scoren, flitsende 
optredens en verpletterende oneliners. Lijsttrek-

kers rennen van interview naar interview en je 
kunt na ieder debat direct horen wie volgens de 
polls gewonnen heeft. Politieke leiders worden 
door spindokters (ook wel mannetjesmakers 
genoemd) getraind om in een luttel aantal se-
conden statements te maken, indruk te maken 
en zo mogelijk anderen onderuit te halen. Een 
rustig betoog afsteken kost veel te veel tijd, want 
de kiezer zou maar een hele korte aandacht-
spanne hebben. 

Drees probeerde vooral te overtuigen met zorg-
vuldige betogen, maar dat lijkt nu een beetje uit 
de tijd. Zo zie je weer het eeuwige dilemma van 
inhoud versus vorm. Maar wat in al die jaren niet 
veranderde is dat het nog steeds in dezelfde 
mate gaat om de macht. Uitoefening van die 
macht heeft invloed op het leven van jou en 
van mij; altijd.

Het is 8 maart 2021 als ik deze column schrijf: 
Internationale vrouwendag. Ik moet nu een 
beetje lachen om de term mannetjesmakers 
die ik hiervoor gebruikte, want ik denk echt dat 
dit toch voornamelijk op mannetjes slaat. Ik zie 
Sigrid Kaag en Lilianne Ploumen of Esther Ouwe-
hand zich nog niet zo gauw overleveren aan de 
spindokters van de politieke partijen. 

Ik heb zomaar het idee dat het deze 
vrouwen echt om de inhoud gaat en 
dat ze helemaal geen zin hebben in die 
hijgerige scoringsdrang. Zou het dan 
toch zo zijn dat vrouwen het verschil 
kunnen maken in de politiek? Ik hoop 
het van harte. Met Pasen weten we 
meer.

Pieter Postma

Them
a

17



18

at is er een groot verschil tussen het 
begin van de corona-tijd en nu. Die 
eerste tijd werd vooral door schrik en 
zorgen gekenmerkt, maar nog meer 
door solidariteit en een bepaald 

soort vertrouwen. Weet u nog, de verhalen over de 
schone luchten en de dolfijnen in de grachten van 
Venetië en hoe mensen zich opnieuw verbonden 
voelden met elkaar, applaudisseerden voor de 
zorg en aanboden wat dan ook voor een ander te 
doen.

Met deze opmerking begon ds. Kim Magnée-de 
Berg haar gestreamde preek op 14 februari 2021. Ze 
merkte dat alles na een jaar nu weer heel anders 
voelt. Het valt ons zwaar en ons uithoudingsvermo-
gen wordt op de proef gesteld. En blijkbaar heeft 
dat ook als effect dat de solidariteit naar de ach-
tergrond verdwenen lijkt te zijn, dat mensen weer 
vooral met zichzelf bezig zijn. Dat de openheid voor 
elkaar verdwijnt en het wantrouwen en de irritatie 
weer terrein winnen. Ze koos er daarom voor om 
het verhaal van de verzoening van Jacob en Ezau 
als onderwerp te nemen. Daarin gaat het om een 
omgekeerde beweging, die van wantrouwen naar 
verbinding en van eigenbelang naar aandacht 
voor de ander.

Jacob maakt als jongeman zijn broer het eerstge-
boorterecht en de zegen van zijn vader 
afhandig. Hij vlucht daarna van de plek 
waar hij thuis was, omdat die broer hem 
dreigt te vermoorden. Het gaat hem 
goed in dat andere land waar hij door 
zijn slimheid rijkdom vergaart, vrouwen, 
kinderen, vee. Alles wat een hart kan 
begeren. Toch is Jacob niet gelukkig; er 
is te veel waarmee hij nog worstelt en er 
is het verlangen om terug te keren naar 
het land van zijn verleden en waarvan 
hij hoopt dat daar ook zijn toekomst kan 
beginnen. Hij wil niet meer vluchten, niet 
voor zijn broer en niet meer voor zichzelf. 

De kern van het verhaal is dat de toekomst daar 
begint waar je jezelf onder ogen kunt komen, met 
al je mooie en lelijke kanten. Dat je kunt zeggen: dit 
ben ik en dat je kunt voelen dat dat goed genoeg 
is. Ook al loop je letterlijk of figuurlijk mank. Dat je 
met dat als uitgangspunt de ander tegemoet kunt 
gaan, wetende dat ook die niet perfect is.  Waar 
we elkaar in openheid proberen te ontmoeten, 
daar kan liefde ontstaan, zei Kim Magnée.

Jacob gaat op reis naar zijn thuisland, maar hij 
schrikt als hij hoort dat Ezau hem met 400 man 
tegemoetkomt. Het kan niet anders of hij is op oor-
logspad, lijkt Jacob alleen maar te kunnen denken. 
We zien als mensen immers wat we denken te zien 
of te horen en op die veronderstelling reageren we 
dan weer. Zo houden we systemen en patronen in 
stand en bouwen spanningen zich vaak ongewild 
gewoon weer verder op. 

Zo reageert ook Jacob. Hij stuurt zijn eigen troepen 
in twee delen vooruit, want als een deel door Ezau 
overmeesterd zou worden, zou de andere helft mis-
schien nog kunnen ontkomen. Hier zijn wantrouwen 
en eigenbelang dus de uitgangspunten. Maar dan 
gebeurt er iets: in de nacht worstelt Jacob met een 
vreemdeling. Een vreemde van wie Jacob voelt dat 
het niet zomaar iemand is – God zelf is het misschien 
wel – en hij vraagt die gestalte in de nacht om diens 
zegen. Maar als antwoord komt er een weder-
vraag: Wat is je naam? En Jacob zegt: Mijn naam is 
Jacob. 

De naam Jacob betekent bedrieger en het is met 
het noemen van zijn naam alsof hij eindelijk die 
donkere kant van zichzelf onder ogen durft te zien 
en hij eerlijk over zichzelf kan zijn. Hij ontkent niet lan-
ger zijn schaduwkant; hij is wie hij is. En daar hoort 
dat verleden van bedrog en sluwheid ook bij, daar 
moet hij mee leren leven. En het is die openheid die 
een nieuw begin geeft, een nieuwe start die begint 
met de woorden van die vreemdeling: Je naam zal 
niet meer Jacob luiden maar Israël, want je hebt 

W
Just love each other
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met God en mensen gestreden en gewonnen.  
Door de moed om jezelf onder ogen te zien, je niet 
meer te verstoppen en te durven leven met dat 
wat donker is en met dat wat je licht maakt gaat 
het goede uiteindelijk zwaarder wegen. Jacob 
gaat verder en hij ontmoet Ezau die ook niet meer 
dezelfde is. Die milder is geworden, die beseft dat 
de verhouding met zijn broer zwaarder weegt dan 
gelijk krijgen of wraak nemen. 

Dit is een verhaal over wat liefde vermag. Over 
wat er gebeurt als je jezelf niet groter maakt dan je 
bent, als je je ego niet opblaast. Het gaat over hoe 
mensen elkaar en zichzelf kunnen verrassen door 
zich anders op te stellen. Hoe in die angstaanja-
gende, grote, sterke man ook zachtheid schuilgaat 
en die zijn leven lang slinks en op gewin uit was 
een ander mens werd. Ds. Magnée denkt dat de 
wereld er heel anders uit kan zien wanneer we niet 
met gebalde vuisten maar met open armen tegen-
over elkaar staan.

Beide broers verlangden naar een nieuw begin. 
Daarbij moesten ze zichzelf overwinnen en het 
aandurven de ander op een andere manier te 
ontmoeten. Zo schiepen ze samen de nieuwe start 
waar ze naar verlangen. En het mooie is dat ze 
allebei bereid waren risico’s te nemen. Het risico 
om aangevallen en het risico om afgewezen te 
worden. 

We weten nooit wat onze openheid en onze 
kwetsbaarheid voor gevolgen heeft, zegt Kim 
Magnée, maar ze denkt dat die levenshouding van 
we wagen het erop, de enige goede weg is. Als 
we het wantrouwen niet laten winnen, scheppen 
we voor anderen en voor onszelf misschien nieuwe 
mogelijkheden.

Martin Luther King, die werd gevraagd hoe je een 
ander die je kwaadgezind is zou kunnen veran-
deren, zei heel simpel: ‘Just love him’. Want liefde 
doet wonderen. Als je liefde ontvangt, dan kun je 

je vleugels uitslaan. Dan durf je weer te leven. Een 
ander de liefde onthouden, omdat je die wan-
trouwt of jezelf niet durft te geven, maakt onszelf 
en de wereld platter en kleiner. Martin Luther King 
zei verder nog: ‘We don’t have to like our enemies; 
we have to love them. It is almost impossible to like 
some people, but love is so much bigger than that.’

We kunnen niet iedereen aardig vinden, maar we 
kunnen wel in elk mens die verbinding met God le-
ren zien. We kunnen elkaar tegemoet treden vanuit 
de diepe overtuiging dat elk mens het liefhebben 
waard is. Laten we elkaar niet ontmenselijken, maar 
steeds ons openstellen voor die ander die net als 
wij iets van die goddelijke vonk, dat evenbeeld van 
de Eeuwige, met zich meedraagt.
Jacob zegt het letterlijk in dit verhaal: Oog in oog 
staan met jou is niets anders dan oog in oog staan 
met God. In de genade van Ezau wordt de ge-
nade van God weerspiegeld, in de kwetsbare of 
juist stoere mens tegenover ons ontdekken we de 
zachte kracht die ons verbindt met de Eeuwige. 
Jacob gaat het beloofde land binnen. En hij kan 
daarbinnen gaan omdat de verhouding tot zijn 
naaste hersteld is. Want wanneer die verhouding 
scheef is, is het beloofde land nog ver weg. 

Kim Magnée zegt dat waar liefde is, de wereld 
er anders uit ziet. De tijd die we samen hebben 
is soms zo kort. We zien dat ook in onze kleine 
gemeenschap zovelen met de kwetsbaarheid van 
het bestaan geconfronteerd worden.
Laten we elkaar daarom in gods-
naam opzoeken waar het kan, laten 
we de wereld lichter maken voor el-
kaar, het onszelf en de ander gunnen 
om de bevrijdende kracht van liefde 
te ervaren. Just love each other. Dan 
komt de rest vanzelf.
Amen,
Zei ds. Kim Magnée-de Berg
(bewerkt door Pieter Postma)



1 De Goudse Kleurenwandeling

Het team van de Verbeeldingsfabriek liep 
met een camera door bijna alle straten van 
de Goudse binnenstad en nam meer dan 
1000 foto’s in een periode van een paar we-
ken. Zo creëerden zij een portret van de stad. 
De kleurenwandeling is een nieuwe kaart, 
die de kleuren van Gouda tot leven brengt. 
Het kan je aanmoedigen om anders te kijken 
en te ervaren hoe kleur kan helpen om een 
plek te definiëren. Met deze kaart in de hand 
mag je lekker (ver)dwalen in Gouda en de 
prachtige kleuren ervaren die Gouda definië-
ren en uniek maken. Leuk om buiten te doen 
met kinderen. Download de Goudse Kleuren-
wandeling op https://verbeeldingsfabriek.nl/
goudse-kleurenwandeling/

2 Houtmansplantsoen en Van Bergen IJzen-
doornpark

Voor een ommetje is de Bomenroute van het 
Houtmansplantsoen naar het Van Bergen IJ-
zendoornpark zeer geschikt. U loopt langs 34 
monumentale bomen over een afstand van 
2,5 km. De bomen op de route zijn te herken-
nen aan de boombordjes.

3 Kunstuitleen Gouda

Tot en met het einde van deze 
maand exposeert de kunstuitleen 
een fraaie selectie litho’s of ‘steen-
drukken’; ook door de etalage goed 
te bekijken. Te zien zijn uiteenlopende 
stijlen van diverse kunstenaars, onder 
meer van Karel Appel, Corneille, Je-
roen Henneman en Jan Wolkers. 

Cultuurtips
Op afspraak kun je langskomen voor een 
privé-rondleiding. Kunstwerken kunnen direct 
worden meegenomen. 
Blekersingel 40, tel. 0182-522746, info@kunstuit-
leengouda.nl

4 Op safari naar Rietveld-huizen in Utrecht
Op een mooie lentedag hebben mijn man 
en ik deze route gewandeld. We verwachtten 
panden ontworpen door Rietveld. Maar we 
waren ook blij verrast door de omgeving en de 
architectuur van de huizen in het gebied dat 
we doorkruisten.
De Rietveldroute en aanvullende informatie is 
via de website van het Rietveld-Schröderhuis 
gratis te downloaden.
https://www.rietveldschroderhuis.nl
https://www.rietveldschroderhuis.nl/nl/rietveld-
in-utrecht/wandel-de-rietveldroute-door-
utrecht?utm_source=social

5 Muurschilderingen in Breda

In Breda zijn meer dan 80 door kunstenaars 
beschilderde muren te bewonderen! De 
muurschilderingen zijn allemaal anders en erg 
leuk om te bekijken. Blind Walls Gallery is een 
museum op straat. Verschillende nationale en 
internationale kunstenaars werken aan muur-
schilderingen in Breda geïnspireerd op verle-
den, heden en toekomst van Breda. Je kunt 
de muurschilderingen op verschillende ma-
nieren ontdekken. Wil je de schilderijen gratis 
bewonderen en de routes erlangs wandelen, 
download dan de app: Blind Walls Gallery.

Jannet Hendriks  

Kunst en cultuur 
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              et is lente. Alle vogels hebben een 
              ei gelegd: de kip, de mus, de uil       
 en de papegaai. Allemaal, behalve  
 de eend! De uil zit trots op haar nest  
 en kijkt naar beneden naar de eend 
op de grond. De kip kakelt blij en de mus 
en de papegaai schudden verheugd hun 
veren op. Maar de eend waggelt sip verder.

Dan ziet ze onder de struiken een ei liggen! 
Een prachtig ei! Zo’n mooi, groot ei heeft 
de eend nog nooit gezien. Voorzichtig 
rolt ze het ei onder de struiken vandaan. 
“Mmm”, zegt de uil, “wat een vreemd ei.” 
“Hè?” zegt de mus, “waar haal je dat rare ei 
vandaan?” De eend trekt zich niets van de 
andere dieren aan. Ze klautert op het ei en 
gaat er tevreden bovenop zitten.

“Krak,” klinkt het, “kràk, kràk, kràk!” Eén voor 
één komen er barsten in de eieren van de 
vogels en komen de kleintjes tevoorschijn. Ze 
hebben nu geen aandacht meer voor het 
ei van de eend. Alle eieren zijn uitgekomen, 
behalve het ei van de eend. Maar de eend 
heeft geduld. Ze wacht en wacht.

“Kràààk!” zegt het ei van de eend. Alle vo- 
gels schrikken en brengen snel hun   
kleintjes in veiligheid. Maar ze zijn ook heel 
nieuwsgierig: wat zou er uit dat vreemde ei 
van de eend tevoorschijn komen?

“Hàp, snàp!” Met zijn bekje wijd   
open, alsof hij klaar is voor een lekker   
hapje, komt er een kleine krokodil uit   
het ei! De andere vogels schrikken en lopen 
snel weg. En de kleine krokodil? Die loopt 

braaf achter moeder eend aan en doet 
alles na wat zijn moeder doet.

Na een aantal dagen beginnen de vo-
gels en hun jongen een beetje te wennen 
aan de kleine krokodil. Maar ze blijven 
wel uit zijn buurt en gaan niet met hem 
spelen. Hij ziet er zo raar uit!

Op een dag durven de jonge vogels 
verder weg te gaan bij hun moeders. Op 
dat moment komt er een vos tevoorschijn. 
Die kan zijn ogen niet geloven. De jonge 
vogeltjes zijn lekkere hapjes voor hem! 
Hij spert zijn bek al wijd open, maar dan: 
”Hàp snàp!” De kleine krokodil bijt met zijn 
scherpe tandjes in de neus van de vos. 
Die schrikt vreselijk en rent snel jankend 
terug naar het bos.

De moedervogels vliegen snel naar hun 
jongen toe. Wat zijn ze blij dat de kleine 
krokodil de vos heeft verjaagd! Nu vindt 
niemand hem meer raar. Hij mag met alle 
spelletjes meedoen en ze bewaren de 
lekkerste hapjes voor hem!

 
  Jannet Hendriks

H
Als het ei breekt
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E nkele weken geleden mocht ik een 
uniek boek inkijken. Ik kreeg het te 
leen van Ankie Lok, ze is verpleeg-
kundige op de IC in het Groene Hart 
ziekenhuis.

Zoveel bange ogen

Samen met haar collega’s ontving ze op 
13 maart 2020 de eerste patiënt op de 
afdeling en sinds dat moment zijn gemid-
deld 20 verpleegkundigen in 3 ploegen 
per 24 uur in touw. Een gesprek op een za-
terdagmorgen in februari over haar erva-
ring liep uit op relaas over een ongekend 
proces en een unieke situatie. “Nog nooit 
zag ik zoveel bange ogen, Jan.” Alles 
kwam voorbij, van de eerste schrik bij het 
lezen van berichten uit China tot de beel-
den uit Bergamo/Italië van zoveel patiën-
ten die op de buik lagen. “Wat gebeurt 
hier? Tijdens de eerste golf mochten er 
geen familieleden op bezoek komen. Om 
hen toch dagelijks te informeren maakten 
we dagboekjes per patiënt. Hoe betrok-
ken die familieleden waren blijkt wel uit de 
opmerking van een van hen die vertelde 
dat ze soms niet kon slapen omdat ze nog 
geen update had ontvangen. Later, met 
de tweede golf toen er wel mondjesmaat 
bezoek mogelijk was, merkten we dat de 

familieleden de situatie, ondanks 
onze uiterste inspanningen, soms 
maar moeilijk konden accepte-
ren.”

Nadat ik het boek meerdere 
keren heb doorgebladerd en 
flarden kon lezen, overvalt me het 
gevoel getuige te zijn van een 
bijna bovenmenselijke prestatie. 

Ik kijk mee over de schouder van verpleeg-
kundigen en intensivisten. Ik zie foto’s van de 
ladingen stroopwafels, bloemen, taarten en 
talloze andere bedankjes maar één opmer-
kelijke foto springt eruit. Die foto is twee keer 
afgedrukt; eentje in kleur, helemaal aan het 
begin van het verslag, en een tweede afdruk 
in zwart/wit op een van de laatste pagina’s. 
Wat onmiddellijk opvalt is dat het lijkt alsof de 
foto even snel gemaakt is door een teamlid. 
Het is een momentopname, de klok staat op 
5 over 11; het is avond en de avondploeg 
draagt over, zoals dat heet, aan de nacht-
ploeg. In het fel verlichte keukentje zie je nog 
net een zeepautomaat, verder niks. In de 
kamer staan en zitten 15 mensen in doorschij-
nend gele jassen, blauwe chirurgenhand-
schoenen en de bekende witte medische 
mondkapjes. Ze luisteren aandachtig naar 
de spreker die direct rechts van de fotograaf 
staat. Ondanks de mondkapjes zie ik gespan-
nen gezichten. De man in het midden zit wat 
onderuit gezakt op een kantoorstoel. Hij oogt 
moe. De ruimte is krap en er zijn te weinig 
stoelen voor iedereen.

Het beeld doet me meteen denken aan een 
andere foto, gemaakt op 1 mei 2011 om 
04:05 ’s nachts in de situation room van het 
Amerikaanse Witte Huis. President Obama en 
zijn staf kijken en luisteren live naar de arres-
tatie van Osama bin Laden. De beide foto’s 
hebben veel met elkaar gemeen; een tafel 
vol beeldschermen waarop informatie van 
alle kanten binnenkomt, een zenuwcentrum. 
Een kleine ruimte met onvoldoende stoelen 
voor iedereen; de rest blijft staan en luistert 
gespannen. Een onbekende nauwelijks grijp-
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bare vijand, hoe aan te pakken? Zijn verschij-
ning en werkwijze veranderen per week. Een 
ding is zeker: dit moet gestopt worden, koste 
wat het kost.

Maar de belangrijkste overeenkomst is toch 
dat we als kijkers getuige zijn een gevecht 
waarbij alles op alles wordt gezet om een 
acute doorbraak te voorkomen. We kijken 
naar doeners die soms midden in een actie 
hun plannen moeten bijstellen maar met 
elkaar een team vormen om te winnen.

Het boek van Ankie sluit af met enkele ali-
nea’s uit het dagboek van een collega. Ze 

schrijft: “... het is nu meer dan ooit onze 
taak om de familie het gevoel te geven 
dat ze ons kunnen vertrouwen.” Tijdens 
een laatste nachtdienst pakte ze de hand 
van een patiënt en vertelde waar ze was 
en wat er gaande was. Ze kreeg de indruk 
dat het hielp en dat ze rustiger sliep. De 
foto van haar hand en die van de patiënt 
stuurde ze aan de familie en bijna onmid-
dellijk kwam er een reactie: tranen, niet 
van verdriet, maar van geluk. “Wat fijn 
dat jullie dit doen, en er iemand is die een 
hand vasthoudt nu wij dat niet kunnen.”
Jan Veldhoen

Foto: Pete Souza, fotograaf White House 
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e huidige tijden zijn niet de mak-
kelijkste en ik ben er toch ook wel 
weer aan toe; aan een nieuwe 
tijd als het gaat om weer gewone 
dingen te kunnen doen. Gewoon 

naar de winkel, gewoon naar het theater, 
gewoon even met z’n allen bij elkaar zijn. 
Hoe fijn is het zicht op die vaccinatie, maar 
wat duurt het toch ook lang voordat we 
zover zijn. Die laatste loodjes blijken toch 
wederom ook nu weer de zwaarste.

Maar toch, dat lichtpuntje dat het toch 
beter gaat worden is daar en dat licht aan 
het einde van de tunnel geeft hoop. Hoop 
waar ik me aan kan vasthouden. Hoop geeft 
mij het gevoel om de hele wereld aan te 
kunnen. Nou ja, misschien mijn eigen kleine 
wereld in ieder geval.

Maar die hoop maakt veel dingen dragelijk. 
Hopelijk worden regels versoepeld, hopelijk 
gaat het nu de goede kant op en hopelijk 
heeft Rutte deze week goed nieuws. Het is 
geen gegeven dat dit ook zo zal zijn, maar 
dat is niet erg, want die hoop geeft nu al 
houvast en daarmee houd ik het vol.

Toch heb ik af en toe een doorbraak nodig 
om de hoop vast te houden. Het beginnen 
van een volgende fase, want met een vol-
gende fase veranderen er dingen. Een posi-
tieve doorbraak versterkt het sprankje hoop. 
Voor mij is dit ook de hoop en houvast die 
we terugzien met Pasen. De volgende fase 
die ingaat, een lichtpuntje, een doorbraak. 
Dit geeft houvast en de hoop die ik als mens 
nodig heb ik het leven.

Hoop met Pasen heeft denk ik nog niet eerder 
zoveel gelijkenis gehad met de huidige situatie 
waarin we ons bevinden. De doorbraak waar we 
op wachten om weer verder te kunnen en een 
volgende fase in te kunnen gaan komt steeds 
dichterbij. Dat licht aan het einde van de tunnel 
is er. Ook al is het nog ver weg, ik heb toch het 
gevoel dat we er nu toch echt bijna zijn. 

Hoop doet leven en we mogen hopen dat we 
elkaar binnenkort weer kunnen zien en spreken 
in de St. Joostkapel.

Esther Douglas-Smit

D
Het eind van de tunnel

De regering: 
We zien versoepelingen aan de 
horizon.

Definitie van horizon:
Denkbeeldige lijn die zich terugtrekt
naarmate men er dichterbij komt



Beeld en foto: Maarten van der Linde

Actueel

Met veel vertegenwoordigers uit allerlei kerken 
en organisaties was de werkgroep Duurzaam-
heid van Federatie Gouda zondag 14 maart 
‘21 aanwezig op de Markt in Gouda voor het 
Klimaatalarm met spandoek én slogan-bord. 
Om 15:00 uur luidden de Goudse kerkklokken 

Federatie Gouda slaat alarm

en lieten de aanwezigen op de
Markt van zich horen. Ook wij luidden de klok 
bij onze eigen St. Joostkapel en het slogan-
bord haalde zelfs het Klimaatjournaal!.
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De komende maanden Agenda
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APRIL
Donderdag 1 april 19.30 ds. Kim Magnée – de Berg, 
    Meditatief Moment
Vrijdag 2 april  19.30 ds. Kim Magnée – de Berg 
    Meditatief Moment
Zaterdag 3 april  19.30 ds. Kim Magnée – de Berg 
    Meditatief Moment
Zondag 2 april  9.00 ds. Kim Magnée – de Berg 
    Eerste Paasdag
Zondag 11 april  10.30 ds. Judith Vogel
Zondag 25 april  10.30 ds. Anneke van der Zijpp
MEI
Zondag 9 mei  10.30 ds. Bernard van Verschuer
Zondag 23 mei  10.30  ds. Kim Magnée – de Berg, 
    Eerste Pinksterdag
JUNI
Zondag 6 juni  10.30 ds. Kim Magnée – de Berg
Zondag 20 juni  10.30 ds. Kim Magnée – de Berg
JULI
Zondag 4 juli  10.30 ds. Kim Magnée – de Berg
Zondag 18 juli  10.30 ds. Kim Magnée – de Berg
AUGUSTUS
Zondag 1 augustus 10.30 mw Liny Bosland
Zondag 15 augustus 10.30 dhr Alexander Overdiep
Zondag 29 augustus 10.30 ds. Alex Noord 
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Doopsgezinden
Remonstranten
Vrijzinnige Protestanten
Directe Leden


