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Van de redactie

4

n de afgelopen maanden kwam de term 
varen op zicht een paar keer in de media 
voorbij. Ik had er heel eerlijk gezegd nooit 
eerder van gehoord. Het interesseerde me 
ook niet. Nog maar zo’n twee maanden 

geleden zaten we als redactie optimistisch 
bij elkaar. Wat een mooi en bruikbaar thema 
“Beeld” was dat. De tijd staat bol van beelden; 
realistisch en rauw of juist met de computer 
bewerkt tot iets vreemds. Bij alles wat gebeurt 
willen live-beelden zien. “We schakelen recht-
streeks over naar onze correspondent.” “Hallo 
… kun je me horen?” “Hallo, wat zie je?” Op 
de autoradio hoor ik vaak de vraag “Kun je 
beschrijven wat je ziet?” en natuurlijk fantaseer 
ik bij de beschrijving mee. In mijn hoofd vormen 
de woorden van de verslaggever zich tot een 
complete foto. Ook moesten we denken aan 
gemanipuleerde beelden. Personen die op 
plaatsen worden gefotografeerd waar ze in 
werkelijkheid nooit zijn geweest. 

En dan staat plotseling ons leven in een klap 
stil. Uit het niets steekt een immense storm op 
en moeten we schuilen. Schuilen voor een virus 
dat als een tornado over de wereld raast. Er is 
nauwelijks houvast om je staande te houden. 
We zoeken hopeloos naar beelden om ons 
mee te spiegelen. Maar er is nauwelijks een 

vergelijkbare situatie te vinden. Alles 
is anders en niets is wat het was. 

Bij toeval zag ik het bekende schil-
derij van Rembrandt ‘Christus in 
de storm op het meer van Galilea’ 
(1633). De afbeelding ging me 
steeds meer boeien. In de details zie 
je de genialiteit van de meesterschil-
der. De beschrijvingen die ik verder 

vond, hielpen me in m’n beeld dat zich lang-
zaam over het ontstaan en vooral de betekenis 
voor de actualiteit vormde. Rembrandt heeft 
het oude bijbelse verhaal over de dreigende 
schipbreuk subliem weergegeven als een der-
tiende discipel. Want als je goed kijkt, zie je dat 
hij zichzelf heeft afgebeeld bijna in het midden 
van het tafereel. Zich stevig vasthoudend aan 
een tuidraad en met de andere hand aan z’n 
muts. Om hem heen zie ik een perfecte afbeel-
ding van de Nederlanders die in een angstige 
en onzekere situatie proberen te (over)leven. De 
harde werkers op de voorplecht die alles probe-
ren te redden. De sprakeloze die vertwijfeld voor 
zich uit staart. De zieke die overboord dreigt te 
vallen. De roerganger die met een vragende blik 
een richting zoekt. Maar de andere passagiers 
smeken en dwingen vol verwijten aan… ja wie 
is dat eigenlijk? Welke rol speelt de Jezus-figuur 
in dit tafereel? Zijn blik is bijna verwijtend. Alsof 
Rembrandt hem, net als zichzelf, buiten deze 
scène wil plaatsen. Het verhaal in de versie van 
Marcus is kort maar krachtig: “Zwijg, wees stil.” De 
wind wordt tot bedaren gebracht en de ang-
stige vrienden gerustgesteld. ‘Vertrouwen’ is het 
kernwoord. 

Ik herken mezelf wel in dat beeld als angstige 
opvarende van een schip in nood. En als de 
roergangers van het OMT hun koers bepalen ‘op 
zicht’ is het heel begrijpelijk. Zekerheid voor alles. 
Maar wat ik mis is het vertrouwen. Vertrouwen op 
de goede afloop.

Jan Veldhoen

(Het schilderij is in 1990 gestolen en is nog steeds vermist.)

Varen op zicht

I
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Christus in de storm op het meer van Galilea, Rembrandt van Rijn, 1633
Isabella Stewart Gardner Museum, Public Domain
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k weet niet eens meer wie uit onze redac-
tie het thema “beeld” opperde om te kie-
zen als thema voor het volgende nummer 

van ons blad. Het is exemplarisch voor het 
woord vind ik: beelden komen zomaar op en 
we weten vaak niet waarvandaan.

Van onze huidige tijd zou je kunnen zeggen 
dat het een beeldcultuur is. De beelden 
springen ons tegemoet van diverse scher-
men, in openbare ruimten bijvoorbeeld, en 
we werken met schermen of richten ons er 
op in onze vrije tijd. Ze hebben een enorme 
zuigkracht. Kijk alleen naar het feit hoeveel 
mensen het moeilijk vinden om minder op 
hun telefoon te kijken en zogenaamde 
dieetmaatregelen proberen te treffen. Bij mij 
thuis gaat op zondag de computer bijvoor-
beeld niet aan en dat voelt goed. En wat die 
zuigkracht betreft, zelf kijk ik, als ik in de trein 
zit, best graag naar buiten. Toch merk ik vaak 
dat ook mijn blik getrokken wordt naar het 
beeldscherm naast de compartimentsdeur, 
waarop dan vermeld wordt hoe hard de trein 
rijdt of dat de NS personeel nodig heeft. Tja...

Bovenstaande schreef ik voordat de corona-
crisis uitbrak. Deze heeft mij er toe aangezet 

mijn gedrag wat betreft de scher-
men te wijzigen. Ik volg nu de digi-
tale kerkdiensten en doe dat toch 
het liefst op zondag. Of ik skype 
met familie en vrienden. Toch heb 
ik mezelf wel een regel opgelegd: 
om niet te vaak het coronanieuws 
te volgen. Omdat dat de balans in 
mijn innerlijk verstoort tussen vertrou-
wen en angst. Herkenbaar mis-
schien?

In deze bijdrage wil ik mij bezighouden met de 
innerlijke beelden die we met ons meedragen 
en die ons, vaak onbewust, beïnvloeden. Uit 
mijn eigen leven deel ik er een met u. Mijn 
vader was bakker met een eigen bedrijf en 
ik herinner me nog dat hij op vrijdagavond 
tegelijkertijd met ons naar bed ging. Hij moest 
enkele uren later, aan het begin van de nacht, 
de bakkerij in om op zaterdagmorgen het 
verse brood en andere producten op tijd in de 
winkel te kunnen leggen. Ik herinner me dat 
hij, voor hij in bed stapte, knielde voor het bed 
van mijn ouders om te bidden. Ik wist dat hij 
voor ons bad en allen die hem lief waren en 
voor de wereld. 

Jaren later pas heb ik beseft hoe een sterk 
dragend beeld dat in mijn (geloofs) leven is 
geweest! Met dit gebaar stelde hij God de 
vader voor mij present. Van dit beeld kan ik 
zeggen dat het uiterst positief was en is maar 
velen van ons dragen negatieve beelden in 
zich mee die ons belemmeren in onze ontwik-
keling. Angstige dingen die we bijvoorbeeld 
hebben meegemaakt als kind. Die ons kun-
nen belemmeren in ons functioneren en ons 
fnuiken. Er bestaat een therapie, EMDR ge-
naamd, die letterlijk behulpzaam kan zijn bij 
het wissen van deze beelden uit ons brein. U 
herinnert zich misschien de reclame voor een, 
volgens mij internationale stichting die zich 
beijvert in wat zij noemen: “de oorlog uit een 
kind halen”.

Ik gun een ieder die last heeft van belemme-
rende beelden zich daarvan te kunnen bevrij-
den en in het hier en nu te gaan leven. Want 
als je in de ban bent en blijft van beelden van 

I
Beeldscherm
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Photo by Mohamed Abdelgaffar from Pexels

vroeger ben je er niet helemaal. Het is dan 
alsof je nog steeds met de bril van vroeger op 
naar je huidige ervaringen kijkt. 

We kunnen in ieder geval wel allemaal beel-
den opzoeken die ons inspireren! In de Bijbel 
bijvoorbeeld. Ik weet dat in de joodse mys-
tiek de Bijbel niet zozeer wordt gezien als een 
geschiedenisboek over gebeurtenissen die in 
een verleden ver weg plaatsvonden, maar 
als een boek met verhalen die de processen 

en belevenissen uit ons leven hier en nu be-
schrijven. Dat die verhalen over onze eigen ziel 
gaan. Dat vind ik een mooie en behulpzame 
gedachte.

Zo kunnen we in ons leven, in onze beleving, 
een tocht door de woestijn maken. Of zelfs ons 
eigen Gethsemané ervaren: een toestand in 
ons innerlijk waar we ons godverlaten voelen 
en ook beleven dat er niemand meer is die 
met ons waakt. Maar ook onze opstanding! Als 
we ervaren dat moeilijke tijden voorbij zijn en 
we nieuwe kracht voelen en levenszin. In an-
dere (heilige) boeken vinden we natuurlijk ook 
dat soort verhalen die haast een beeldkarak-
ter hebben, evenals in de moderne literatuur 
en natuurlijk ook in de beeldende kunsten.

Als redactie willen we u uitnodigen om, wan-
neer u voorbeelden hebt van dergelijke 
beelden, uit welk boek of uit welke hoek dan 
ook dit met ons te delen in een nieuwe rubriek 
Verbeelding. Misschien vindt u het leuk een 
stukje te schrijven over een kunstuiting die u 
gezien hebt, een verhaal dat u geraakt heeft 
of een ervaring die u nog steeds met u mee-
draagt. Een beeld of verhaal dat u nog steeds 
raakt, verontrust, troost, heelt, bemoedigt en 
draagt. Een beeld of verhaal dat u niet losge-
laten heeft of niet los wilt laten.

Als u niet zelf wilt schrijven kunnen we u er ook 
er over interviewen en eventueel een foto van 
het kunstwerk ernaast plaatsen. Wij kijken er 
naar uit waar u ons als redactie, maar vooral 
alle lezers van de Vrijspraak, mee gaat verras-
sen en verrijken!

Els RotteBeeld en foto: Maarten van der Linde



8

Beelden online
p zondag 1 maart van dit jaar had-
den wij onze laatste “gewone” dienst, 
Wilhelm Lagrouw was de voorganger. 
Op dat moment konden wij nog niet 

vermoeden wat ons allemaal te wachten stond 
en hoe ons leven er anders uit zou gaan zien, 
zowel voor ons persoonlijk als voor onze geloofs-
gemeenschap.

Inmiddels hebben wij een paar diensten opge-
nomen en via You Tube uitgezonden. Enerzijds 
voelde dat vreemd. Je keek en luisterde naar de 
predikant, je zag de organist en hoorde het or-
gel. Maar de kapel was verder leeg. Wij waren er 
niet. Anderzijds voelde het ook  vertrouwd, alsof 
je erbij was. Wat is de kapel toch mooi! En wij 
werden er met elkaar blij van. Wij voelden de ge-
meenschap en werden getroost door de preek, 
de liederen en de muziek. Aan het einde van de 
diensten kregen wij de zegen mee en daarmee 
konden wij weer verder.

Het is hartverwarmend welke initiatieven zijn 
ontplooid. Een bosje tulpen voor alle mensen, 
paaseitjes voor de kinderen, mensen die aan-
bieden iets voor anderen te doen. Juist in zo’n 
tijd als deze is het goed om te merken hoeveel 
compassie er is voor en met elkaar.

Wij zijn blij en dankbaar dat onze 
predikant heeft besloten om haar stu-
dieverlof nu slechts voor een deel op 
te nemen en daarnaast ook beschik-
baar te zijn voor de Federatie. Zoals u 
heeft kunnen lezen krijgt het pastoraat 
haar eerste aandacht, maar ook het 
verzorgen van online kerkdiensten en 
andere vormen van geloofsonder-
steuning worden door haar opgepakt.

Uiteraard denken wij na over hoe wij het kerk-
zijn verder gestalte kunnen geven. Voor de 
komende periode plannen wij een paar online 
kerkdiensten. Verder hebben wij enkele  ideeën 
om de band met elkaar te ondersteunen. Wan-
neer u dit leest zijn die misschien al voor een 
deel gerealiseerd.

De mogelijkheid om weer diensten in de kapel 
te gaan houden, laat nog even op zich wach-
ten. Op dit moment, na de laatste persconfe-
rentie van 6 mei met de mededelingen van het 
kabinet, lijkt het voorlopig nog niet mogelijk.

Leo Vogel

Hartverwarmend

O
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én beeld zegt meer dan duizend 
woorden is een alom bekend spreek-
woord. 

Dat wat via de zintuigen direct ons 
hart raakt of ons inzicht vergroot is soms zo 
moeilijk in woorden te vatten. Omdat beel-
den juist niet via ons hoofd gaan maken 
ze dikwijls zoveel indruk, grijpen ze ons voor 
een ogenblik of juist veel langer. Eén met 
de ervaring tillen ze ons op uit de dagelijkse 
beslommeringen en zijn we deel van een 
groter geheel. Bijvoorbeeld een mooie zons-
ondergang of bloemknop die op barsten 
staat, maar ook een intens bedroefd mens 
of een nietsontziende windvlaag grijpt ons 
bij de kladden.

We kennen allemaal nog het beeld van de 
verdronken peuter op het strand in 2015 die 
het gezicht werd van de vluchtelingencri-
sis. De beelden communiceren en geven 
kracht, zetten ons in beweging. We hebben 
mooie beelden nodig om inspiratie, troost, 
hoop en ideeën uit te kunnen putten.

En toch, welk beeld hebben wij van ons-
zelf en waaraan willen wij voldoen? Welke 
aannames en concepten hebben we over 
onszelf? Vaak zijn we ons er niet eens erg 
bewust van dat wij de lat voor onszelf (en 
vaak ook voor anderen) hoog leggen. We 
“moeten” daardoor veel van onszelf. Het 
moetend zijn, het denken over, het voldoen 
aan, het is zo vanzelfsprekend een dagelijks 
onderdeel van ons leven. In dit geval kun-
nen beelden ons juist beklemmen en daar-
door belemmeren om te worden wie we zijn. 

In de tien geboden staat dat wij geen ge-
sneden beelden moeten maken, Arjan Visser 
vraagt hier wekelijks in Trouw in zijn vaste rubriek 
naar. Durven wij het moetend zijn los te laten, 
durven we te luisteren naar ons diepere weten, 
durven we open te staan voor wat er is, wat 
zich aandient en kunnen we dat ontvangen, 
het zoet en het zuur. Kunnen we stil worden in 
ons hoofd, kunnen we onszelf toestaan zonder 
oordeel waar te nemen zodat we leren kennen 
wat er van ons gezien en gehoord wil worden. 
Durf ik telkens weer te vertrouwen op deze 
bevrijdende kracht om beelden los te laten en 
te luisteren naar de stille stem? Deze meditatie 
helpt me dan:

Dat ik me mag openen voor de streling van 
de wind, mag wiegen op het ritme van de 
grote adem, mag drijven op de golven van het 
bestaan, dat ik verbonden met de Eeuwige 
én moeder Aarde mag zijn. Dat ik mag geven 
en ontvangen en mijn plek kan innemen die 
bijdraagt aan het grotere geheel. 

Esther Heemskerk

E
Zelfbeeld
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p 2 februari 2020 ontving ik van 
de Federatie een zending voor 
mijn werk als geestelijk verzorger 
in twee verpleeghuizen in Rotter-
dam. In Vrijspraak zal ik over mijn 

ervaringen vertellen.

Ik kijk omhoog naar de bergen

Toen ik begin februari de zegen van Kim kreeg 
en alle hartelijke wensen van gemeentele-
den, had ik niet kunnen bevroeden dat ik die 
bemoediging hard nodig zou hebben in de 
weken die zouden volgen. We werden in het 
verpleeghuis eind maart voor het eerst gecon-
fronteerd met het gevreesde virus. Er werd een 
‘Covid-19- excel-bestand’ aangemaakt met 
“verdachte, geteste en besmette” personen. 

Binnen een paar weken is het altijd dynami-
sche huis in een spookachtig oord veranderd. 
Stille gangen, een verlaten eetzaal, overal 
flyers op de deur: voor bezoek gesloten. Bijna 
de helft van de bewoners is ziek. Ze zijn naar 
een cohort-afdeling gebracht elders in de 
stad waar ze geïsoleerd worden verpleegd. 
De andere bewoners zitten op hun kamer, af-
gesloten van de buitenwereld, verstoken van 
persoonlijk contact met hun dierbaren. 

Ook veel collega’s zijn ziek. 
Samen met de psycholoog ben 
ik in huis voor de mentale en 
geestelijke ondersteuning van 
zowel bewoners als medewer-
kers. Beschermd door mond-kap, 
schort en handschoenen zijn we 
present. We hebben een stilte-

hoek ingericht in de hal om de overledenen 
te gedenken. Het is confronterend om te 
zien hoe snel de kring van fotolijstjes groeit. 
In het gedenkboek schrijven verzorgenden 
hun herinneringen. Het is moeilijk dat ze ‘hun 
bewoners’ het laatste stukje zorg niet hebben 
kunnen bieden. “Zo’n dankbare bewoner als u 
zullen we niet snel meer krijgen. Wat is het jam-
mer dat u op deze manier bent heengegaan. 
Ik hoop dat u uw rust vindt” 

Bewoners die snel achteruit gaan, mogen in 
huis blijven. Daar kan ik zelf palliatieve bege-
leiding bieden. Soms is de familie of de zuster 
erbij, soms ben ik alleen omdat dierbaren niet 
kunnen of durven komen. Als mensen religi-
eus zijn spreek ik een gebed of een zegening 
uit. Soms laat ik op mijn i-Phone muziek horen 
op verzoek van de familie: het Ave Maria, 
de Heer is mijn Herder of een liefdeslied van 
André Rieu.

Ik bezoek mensen op hun kamer, we houden 
1,5 meter afstand en ik moet hard praten door 
dat mondkapje. Ze vragen me hoe het “bui-
ten” is,  hoe is het met de buurvrouw van twee 
deuren verderop, en met die lieve zuster die 
ook ziek is. Ik stel een afscheidsritueel voor op 
de huiskamers, waar van de 9, nu nog maar 2 
stoelen bezet zijn. 

De dame die altijd zo geniet van het klassieke 
muziek-uurtje dat ik eens per maand organi-
seer, mist het buiten zijn vreselijk. Ze brengt de 
dag door met het tekenen van de bloemen 
die op haar kamer staan. Haar bezorgde 
dochters laten wekelijks verse bloemen bezor-
gen. Gisteren nam ik een mondkapje mee, en 
vroeg of ze even met me naar buiten wilde. 

O
Ik kijk omhoog
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Ik was ontroerd om haar achter haar rollator 
door de tuin te zien schuifelen. Dat kleine 
gezicht met mondkapje naar de zon gericht. 
Als we weer boven zijn op haar kamer, weet 
ik niet goed wat te zeggen. Ik lees een be-
werking van psalm 121 en ik beloof volgende 
week weer te komen. ‘’Wat een geschenk’’ 
hoor ik haar zeggen als ik de deur achter me 
sluit.

Ik kijk omhoog naar de bergen. 

Wie kan mij helpen ? 
God kan je helpen 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij laat je niet los. 
Er blijft een weg waarop je verder kan gaan. 
God is niet een mens die in slaap valt. 
Je raakt bij Hem niet uit het oog. 
Hij gaat met je mee en blijft bij je, 
zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet 
verlaat.
 
Hij bewaart je 
als de zon schijnt overdag 
en 's nachts als de maan schijnt. 
Je raakt niet verloren 
zelfs niet in het duister van het kwaad. 
Hij zal bewaren die je bent, 
je diepste zelf. 
God zal je bewaren 
in leven en dood 
tot in eeuwigheid. 

Amen. 

Mirjam van Esschoten
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Beelden in Gees, foto www.geesweb.nl
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Luister

Jij en ik verdwijnen
in de diepte van elkaars ogen.
Jij en ik ontdekken
een mateloze rijkdom, een zoen.
Jij en ik verwonderen
in tederheid, zo zuiver en puur.
Jij en ik, samen vloeibaar,
verrukkelijk  en zonder fatsoen.
Ons eigen geheim.

Jij en ik op de zaak
inzetbaar voor de resultaten.
Jij en ik, functioneel,
hard werkend aan hetzelfde doel.
Jij en ik zijn gekaderd
in schema’s die profileren.
Jij en ik in het stramien
doen ons werk, houden het hoofd koel.
Bedrijfsgeheim.

Jij en ik verweven
vanaf het begin. En het is goed.
Jij en ik, groot mysterie,
met hart en ziel, adem en bloed.
Jij en ik, mild gefluister,
horend zoals het hart het doet.
Jij en ik in vertrouwen
samen delend van overvloed.
Groot geheimenis.

Betsy Chardon
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Dit verhaal gaat over de droom van koning 
Nebukadnessar. Midden in de nacht wordt 
hij wakker. Het zweet staat hem op het 
voorhoofd. Hij heeft heel naar gedroomd. 
Die droom heeft vast iets te betekenen. 
"Mijn wijzen!" roept de koning. "Ze moeten 
mijn droom uitleggen!"

Snel haalt een lakei de wijzen op. Ook 
Daniël, een prins uit Jeruzalem, is erbij. 
"Ik heb gedroomd," zegt de koning. "Leg 
mij mijn droom uit!" "Vertelt u maar wat u 
gedroomd hebt," zeggen de wijzen. Maar 
dan zegt de koning: "Dat doe ik niet. Jullie 
zijn toch zo slim? Dan kan je weten wat 
ik gedroomd heb. Morgen vertellen jullie 
het. En als jullie dat niet doen, dan zijn jullie 
een stelletje bedriegers! Dan laat ik jullie in 
stukjes hakken."
De wijzen trekken wit weg in hun gezicht. 
Dit kan toch niet? Je kunt toch niet zomaar 
raden wat de koning gedroomd heeft? 
Bezorgd verlaten ze het paleis. Behalve 
Daniël. Hij vertrouwt op God. Thuis knielt hij 
voor het open raam en hij bidt of God hem 
wil helpen.

De volgende morgen gaat Daniël terug 
naar de koning. "Koning, vannacht heeft 

God mij alles verteld. Wat u hebt 
gedroomd, koning, is wat er in de 
toekomst zal gebeuren. U droomde 
dat u voor een heel groot, schitte-
rend beeld stond. Het was wel een 
vreemd beeld, want het hoofd was 
van goud, de borst en de armen 
van zilver, de buik van koper, de 
benen van ijzer en de voeten van 

klei. Terwijl u naar dat beeld stond te kijken, 
kwam er zomaar uit zichzelf een steentje 
van de berg naar beneden gerold. Het 
rolde regelrecht op het beeld af en sloeg 
het helemaal kapot. In wel honderdduizend 
stukjes. Er bleef van dat beeld alleen maar 
een hoopje stof over. Maar dat was nog 
niet alles. Want dat steentje werd steeds 
groter. Het werd zo groot dat het de hele 
aarde bedekte. Dit is wat u gedroomd hebt, 
koning."

De koning knikte en luisterde aandach-
tig verder: "Nu zal ik de betekenis van uw 
droom uitleggen. Het gouden hoofd stelt 
uw koninkrijk voor. Na u zullen er koninkrij-
ken komen die steeds minder waard zijn en 
steeds minder sterk. Maar op het laatst zal 
God een koninkrijk stichten. En dat koninkrijk 
wordt veel groter dan alle vorige koninkrij-
ken. Koning, zo heeft God u zijn toekomst in 
de droom laten zien. U bent machtig, maar 
God is het aller machtigst."

Koning Nebukadnessar buigt zijn hoofd en 
zegt: "Daniël, jouw God is God boven de 
goden en jouw God is heerser over alle 
koningen."

Zo heeft Daniël de koning uit zijn     
droom geholpen.

Jannet Hendriks

De droom
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n de tuin van het Verzetsmuseum aan de 
Turfmarkt stond lang dit beeld. De kunstena-
res die het maakte is Marian Gobius en het 
werk is een eerbetoon aan de leden van 
de zogenaamde Stijkelgroep. Een groep 

verzetsmensen waarvan het overgrote deel in 
1943 is gefusilleerd. 

Wat mij treft in het kunstwerk is de combinatie 
van verzet en ontvankelijkheid, van overgave 
aan de situatie zonder je overgegeven te heb-
ben. Telkens wordt mijn blik getrokken naar de 
open handen. Hoe is het mogelijk om in het 
aangezicht van een gewelddadige dood niet 
te verkrampen?! Om te ontvangen wat niet 
jouw deel zou moeten zijn. Om het onvermijde-
lijke zo te aanvaarden, dat je jezelf als het ware 
geeft en daardoor ten diepste toe bewaart en 
heel houdt. En kijkend naar dit beeld dacht ik 
opeens: zo stel ik me Jezus voor, in die laatste, 
ultieme ogenblikken. Deze houding klinkt door 

in de woorden: “Vader, vergeef het hun, ze 
weten niet wat ze doen.” Het is de verbeelding 
van de ware menselijkheid, weg van het ego 
en dichtbij de bron. 

Het gebogen hoofd staat voor mij voor de in-
keer. Voor het beschermen van je eigen wereld 
tegen al die stemmen van buitenaf die je mee 
willen slepen. Het gekonkel, de verleidingen, de 
haat en de lelijkheid. En die inkeer leidt dan tot 
open handen. Regels van Lennart Nijgh scho-
ten me te binnen: 

Jouw armen liefste zijn niet om te slaan
Je moet je handen niet tot vuisten maken
Je ogen hoeven niet zo hard te staan 
Ontspan die harde lijnen om je kaken

Los van de verdere context van dat lied geven 
deze zinnen voor mij precies de levenshouding 
mee die wij mogen hebben, en die God ons 
gunt. Om juist ook in moeilijke tijden niet te 
verharden. Om te kunnen ontvangen en ons te 
verhouden tot wat op ons afkomt. Wat niet wil 
zeggen dat we alles hoeven te omarmen. Er 
zijn genoeg, meer dan genoeg, dingen om ons 
tegen te verzetten. Maar zo, dat we niet mee-
gaan in het geweld of de neerbuigendheid. In 
wat ons ook overkomst en wat we zelf tot stand 
brengen geweldloos te blijven. 

Om mens te blijven, werkelijk humaan. 
In alle aspecten van het leven. Dat 
dat geen sinecure is besef ik maar al 
te goed. Maar ik geloof dat het in al 
die moeite wel ons ideaal mag blij-
ven. Moet blijven, omdat we hiertoe 
geschapen en geroepen zijn.

I
Overgave en verzet
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onderlijk hoe het tegelijk ver-
trouwd en vreemd is om hier 
te staan. Vertrouwd vanwege 
al die zondagen die we hier in 

deze kapel samenkwamen als Federatie, 
maar ook vreemd om in een lege kerk te 
staan en tegen een camera te kunnen pra-
ten. De kerk is geen gebouw, dat merken we 
deze tijd meer dan ooit. Ik ervaar nu vooral 
het kerk-zijn in onze ontmoetingen en in de 
telefoontjes en mailtjes die ik van u krijg deze 
dagen. Ik ervaar de kerk in onze verbonden-
heid. Ook op afstand.
Met deze woorden begon ds. Kim Magnée-
de Berg haar eerste preek in de Corona-
quarantaine periode, die via YouTube te zien 
en te horen was. 

Ze mist het om in de oude Joostkapel samen 
te kunnen zijn met haar gemeenteleden. Ze 
noemt het lied van Sytze de Vries: Dit huis 
van hout en steen, dat lang de stormen 
heeft doorstaan, waar nog de wolk gebe-
den hangt van wie zijn voorgegaan.
Ds. Magnée weet dat de kerk geen gebouw 
is maar dat het gebouw wel kerk ademt, om-

dat de ruimte het huis is en is geweest 
van zovelen die troost zochten, die hun 
geloof deelden, die van hun angst en 
hun dromen zongen en die hier in en 
met elkaar God hebben gevonden.

Zul je voorzichtig zijn? Ik weet wel dat je 
maar een boodschap doet, hier om de 
hoek, 

Deze liefdevolle woorden uit het ge-
dicht van Adriaan Morriën, die in het al-
ledaagse leven zo vaak geuit worden, 

W
Zul je voorzichtig zijn?

kunnen je opeens ook doen beseffen dat niet 
alles vanzelfsprekend is, maar dat er ook ge-
vaar en onzekerheid bestaat. Soms is er geen 
ontkomen aan het besef dat we kwetsbaar zijn 
en bang om elkaar te verliezen als we onze we-
reld in duigen zien vallen. De afgelopen weken 
ging er veel door haar heen en ze is bij tijd en 
wijle aan onzekerheid en frustratie ten prooi ge-
vallen, opgesloten en bang. Maar wat haar het 
meest heeft geraakt is die zachte bezorgdheid 
van mensen om elkaar. De verbondenheid, 
ook binnen de Federatie. Mensen die belden of 
schreven: Kan ik iets voor iemand doen? Men-
sen die zichzelf kwetsbaar weten en toch aan 
anderen denken en naar hen informeren. En 
hen – hardop of in gedachten – toefluisteren: 
Zul je voorzichtig zijn? Het gaat dan natuurlijk 
over de zorg dat iemand het virus zal oplopen 
en er misschien wel heel ernstig ziek van wordt. 
Maar nadenkend over die woorden krijgen ze 
voor haar ook een diepere betekenis.

Deze Coronatijd trekt een wissel op onze 
geestelijke veerkracht. En stelt ons de vraag of 
we wel voorzichtig genoeg geweest zijn met 
onszelf. Of we, als maatschappij en als persoon, 
genoeg oog hebben gehad voor wat er werke-
lijk toe doet voor onze ziel. Hoe staat het er ei-
genlijk voor met ons? En wat doet deze tijd met 
ons, nu we zijn stil gezet? Kunnen we er zonder 
alle ellende te ontkennen, misschien toch ook 
winst uit halen?
Daarover peinzend, kwam Kim Magnée terecht 
bij psalm 131, waarin de psalmdichter, in de 
hertaling van Huub Oosterhuis, zich uitspreekt 
tot God. 

God ik waan mij niet wijzer
Ik weet mij niet meer dan een mens
Keer mij niet af van mijn naaste
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Droom geen hoogdravende dromen
Ik heb mijn bestemming erkend
Mijn ziel is tot rust gekomen
Als een kind dat gedronken heeft
En rust aan de borst van zijn moeder
Als een kind dat gedronken heeft
Zo is mijn ziel in mij

Het is een benijdenswaardig beeld, in een tijd 
waarin de wereld op haar grondvesten lijkt 
te schudden en ons binnenste meetrilt. Weg 
innerlijke rust en het lijkt haast verkeerd om 
ernaar te streven. Immers, de wereld staat 
in brand, zovelen weten zich bedreigd of 
hebben grote zorgen, en zou ik dan bezig zijn 
met mijn eigen ziel? En toch, zonder iets van 
die innerlijke rust kun je er ook niet zijn voor 
een ander. Keer mij niet af van mijn naaste, 
bidt Huub Oosterhuis. Onze bestemming ligt 
in onze verbondenheid met elkaar, maar die 
kan alleen vorm krijgen wanneer we in onszelf 
geland zijn. En wanneer we ook in moeilijke 
omstandigheden onszelf niet verliezen, maar 
in de innerlijke stilte kracht ervaren en hervin-
den.

Ds. Magnée denkt aan Etty Hillesum, de 
Joods-Nederlandse vrouw die in de oorlog 
vermoord werd. Haar dagboeken zijn nog 
altijd een bron van inspiratie om die rust te 
vinden. Zelf begon Etty in 1941 aan een dag-
boek, omdat zij bang was voor de innerlijke 
chaos in zichzelf en ze behoefte had structuur 
te scheppen en te voelen. Al schrijvend her-
vond ze zichzelf en ook God opnieuw.

Laat dat dan het doel zijn van mediteren: dat 
je van binnen een grote ruime vlakte wordt, 
zonder het geniepige struikgewas dat het 
uitzicht belemmert. Dat er dus iets van ‘God’ 

in je komt, zoals er in de Negende van Beet-
hoven iets van ‘God’ is. Dat er ook iets van 
‘Liefde’ in je komt, niet zo’n luxe-liefde van een 
half uurtje waar je heerlijk in zwelgt, trots op je 
eigen verheven gevoelens, maar liefde waar 
je iets mee kunt doen in de kleine dagelijkse 
praktijk. 
Doe wat je hand vindt om te doen en denk 
niet vooruit. Dus maken we nu een bed op 
en brengen dan de kopjes naar de keuken 
en dan zien we wel weer verder. Doe wat uw 
hand en uw geest te doen vinden en duik 
onder in ieder uur en peuter niet met je den-
ken en je angsten en je zorgen aan volgende 
uren...

Het is het gevaar van onzekere en bange tij-
den. Dat we ons verliezen. Dat we van nieuws-
bericht naar nieuwsbericht blijven scrollen. En 
dat we daar zo onrustig van worden, dat het 
ons verlamt. Zorg voor de ziel. Neem de tijd om 
zelf stil te worden nu de wereld tot stilstand is 
gekomen en om je ziel tot rust te laten komen, 
om diep in jezelf de basis te vinden waarin je 
je gedragen weet, ondanks alles. Juist nu. Wij 
zijn geroepen om voorzichtig te zijn. Voorzich-
tig met elkaar en met onszelf. Om te doen wat 
we kunnen, maar ons niet groter of sterker te 
maken dan we zijn. We hoeven ons niet 
aan de dag van morgen te vertillen. 
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
last. Overvraag jezelf niet, gun jezelf rust 
in deze woelige tijden en weet dat je 
niet alleen bent, God draagt ons en wij 
mogen elkaar dragen, op alle zichtbare 
en onzichtbare manieren. 

Amen, zei ds. Kim Magnée-de Berg
Bewerkt door Pieter Postma
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Ja er is angst
Ja er is isolatie
Ja men doet paniek aankopen
Ja er is ziekte.
Ja er is zelfs dood

Maar

In Wuhan zeggen ze na zoveel jaren van 
lawaai
dat je de vogels weer kan horen zingen
Ze zeggen dat na een paar weken van stilte
de lucht niet langer dik is van rookwolken
Maar blauw en grijs en helder

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen naar elkaar zingen
over lege pleinen.
Hun ramen zijn open
zodat zij die alleen zijn
misschien de geluiden van 
de families om hen heen horen.

Ze zeggen dat een hotel 
in het westen van Ierland
gratis eten aanbiedt en bezorgt 
aan de mensen die huisgebonden zijn.

Vandaag is er een jonge vrouw die ik ken
druk met het verspreiden van flyers 
door de buurt met haar nummer, 
zodat de ouderen iemand hebben 
die ze kunnen bellen

Vandaag zijn kerken, synagoges, 
moskeeën en tempels bezig 
om dakloze, zieke en verwarde mensen
te kunnen verwelkomen 
en ze onderdak te bieden

Over de hele wereld vertragen 
en reflecteren mensen 

Over de hele wereld kijken mensen 
op een nieuwe manier naar hun buren

Over de hele wereld worden mensen wakker
in een nieuwe realiteit.

Hoe groots we eigenlijk zijn.

Hoe weinig controle we eigenlijk hebben.

Voor dat wat werkelijk belangrijk is.

Voor liefde.

Richard Hendrick, OFM maart 2020

Ja er is angst
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eelden, voorbeelden, ideaalbeelden, 
warme beelden, kouwe beelden, mooie 
beelden, lelijke beelden; allemaal 
beelden vanwaar, waarmee en waar 
we naartoe leven. Barbie, bijvoorbeeld 

is zo’n beeld. Talloze kinderen zijn met haar 
opgegroeid. Barbie, het beeldige, aanvankelijk 
blonde meisje met de ellenlange benen, het 
hyperslanke middeltje en de hoge hakken. Later 
in de tijd zagen we andere huid- en haarkleuren 
verschijnen maar ze bleef wel altijd dun, liep op 
hoge hakken en was altijd beeldschoon.  

Barbie werd naast een leuk speelpopje een 
ideaalbeeld. Zo moet je er als meisje uitzien, 
toch? Maar ja, niet ieder meisje heeft ellenlange 
benen en zo’n smal middeltje. Hoe voelt dat, als 
je wat anders gebouwd bent en je niet voldoet 
aan het Barbiebeeld. Maakt dat onzeker, krijg je 
daardoor een negatief zelfbeeld? Ga je tot het 
uiterste om te proberen toch een beetje als Bar-
bie te zijn. Dat kan zomaar allerlei consequenties 
hebben. Nu wil ik het in deze column niet over 
uitwassen als anorexia nervosa of andere stoor-
nissen hebben, maar over hoe we zelf omgaan 
met die ideaalbeelden en over onze pogingen 
om onszelf aan te passen en te plooien naar 
een voorbeeld.

Ik zie nog mijn kleine zusje Margreet voor me 
en haar pogingen om op de hoge hakken van 
een tante te lopen. Het verbaast me altijd dat 
vrouwen (en soms ook mannen) die willen dra-
gen, want het lijkt me zo wiebelig, slecht voor je 
voeten en misschien zelfs wel gevaarlijk. Maar ja, 
wat weet ik daar nou van, misschien is het juist 
wel fijn om je langer te voelen of sexyer en om je 
een mooiere houding te geven. Gelukkig mag 
ieder dat voor zichzelf uitmaken. 

Barbie

B
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Tenminste... vorig jaar was in het nieuws dat 
Japanse vrouwen, werkzaam in het bedrijfsle-
ven, geacht werden altijd schoenen op hoge 
hakken te dragen. Schande natuurlijk, vinden 
wij. Het werd dan ook tijdens het nieuws op 
npo1 met naar mijn gevoel een enigszins ver-
oordelende ondertoon voorgelezen door…. 
Inderdaad naar Barbies voorbeeld, lange, 
dunne en hooggehakte nieuwslezeressen. Ook 
bij het nieuws is er kennelijk een ongeschreven 
wet om er zo uit te zien. Het verschil met Japan 
is eigenlijk alleen dat het daar verplicht wordt 
gesteld. Maar is het altijd wel vrijblijvend? 
Pasgeleden las ik dat bij een wetenschap-
pelijk onderzoek bleek dat vrouwen die hoge 
hakken dragen in 81% van de gevallen door 
mannen eerder werden uitgekozen voor welk 
doel dan ook. Het gaf me toch een beetje 
ongemakkelijk gevoel dat onze beelden ook 
leiden tot een markt van vraag en aanbod. 

Ach Barbie, een beeldig speelpopje en na-
tuurlijk een voorbeeld. Prima, niks mis mee. 
Zolang we maar bedenken dat het een eigen 
keus is om een voorbeeld te volgen. Voorbeel-
den, we zijn er steeds mee bezig. Wie wil er 
nou niet een modelmoeder of -vader zijn of 
de beste politicus of de intelligentste column-
schrijver of die stervoetballer. 

Soms wordt dat ons zelfs gemakkelijk ge-
maakt, want als die supersportman/-vrouw 
een of twee sleeves (armen vol gezet met 
tattoos) heeft, dan is zo’n eigen arm vol inkt 
ook snel gemaakt. De hoop is dan natuurlijk 
dat een ander denkt: cool zeg, vet. Maar het 
lijkt me ook wel een beetje simpel als je, als je 
getatoeëerde, er kennelijk vanuit gaat dat je 
smaak nooit verandert en dat je die inktvlek-

ken altijd mooi zult blijven vinden. Met je haar 
bijvoorbeeld is het navolgen van een voorbeeld 
of de mode volgen wat minder ingrijpend. Een 
hanenkam kun je weer afknippen en je haar 
groeit vanzelf weer uit nadat je het paars ge-
verfd hebt. Een baard kan je altijd weer afsche-
ren. Maar die inkt gaat niet meer weg.

Het mooie van voorbeelden of ideaalbeelden is 
nou juist dat je ze altijd kunt aanpassen en dat 
je jezelf altijd weer mag veranderen. Niets blijft 
toch hetzelfde in het leven; alles wordt steeds 
weer anders; niet altijd beter maar wel altijd 
anders. Dat je je hoge hakken naar verkiezing 
mag dragen en ook weer uitdoen, dat je niet 
bang hoeft te zijn dat het Coronavirus ons altijd 
blijft bedreigen, want uiteindelijk komt ook daar 
weer een oplossing voor. Het virus is het beeld 
van deze dagen maar de hoop op vernieuwing 
en verandering is het beeld van morgen. Net als 
Willem-Alexander die zo gegroeid is dat hij nu 
een zekere afstand kan nemen van dat stoere 
beeld van zijn grootmoeder Wilhelmina.

Dan hoor ik dominee Kim weer in een preek 
zeggen dat alles altijd anders wordt, dat we 
ernaar mogen streven om ons zelfbeeld en onze 
voorbeelden steeds weer met overtuiging aan 
te passen en bij te stellen; dat ons leven zich 
vernieuwt, ook nu, ook morgen en ook 
over tien jaar. Dan is daar het beeld van 
die man die 2000 jaar geleden niet een 
volger maar een veranderaar was en die 
nog steeds een voorbeeld is in de wereld 
van nu; een wereld die in niks meer lijkt 
op die van toen, maar toch…!

   Pieter Postma

Them
a
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oit in een museum geweest waar 
je de kunstwerken mag aanra-
ken? Nee? Ga dan eens, als het 
weer mogelijk is, naar Beelden-
galerij Het Depot in Wageningen. 

Hier is een grote collectie hedendaagse 
beeldhouwkunst te zien (en te voelen!) met 
als thema het menselijk lichaam. Er is een 
vaste collectie torsen en fragmenten en er 
worden regelmatig solo- en thematentoon-
stellingen georganiseerd.

De Beeldengalerij is gevestigd in een prach-
tige oude villa en een recent gerenoveerd 
universiteitsgebouw. Je wandelt door een 
schitterend Arboretum van de ene locatie 
naar de andere.
Laat je verrassen door de vele gedaanten 
van het menselijk lichaam en beleef kunst 
op een hele intense manier. Ook heel ge-
schikt voor kinderen. De toegang is gratis 
en: aanraken mag!

Beeldengalerij Het Depot wordt mogelijk ge-
maakt door de Stichting Utopa. De doelstel-
ling van Stichting Utopa is het actualiseren 
en stimuleren van creatieve talenten van 
mensen, daar waar de aanleg van enkelin-
gen, om welke reden dan ook, geen kans 
krijgt.

Voor meer informatie: www.hetdepot.nl 
Arboretumlaan 4, 6703 BD Wageningen
   
Alwien Goossens

Beelden in Het Depot

Opus 6: Volans, Gerard Lentink

O
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AFSCHEID

Zul je voorzichtig zijn?

Ik weet wel dat je maar een boodschap doet 
hier om de hoek
en dat je niet gekleed bent voor een lange 
reis.

Je kus is licht,
je blik gerust
en vredig zijn je hand en voet.

Maar achter deze hoek 
een werelddeel,
achter dit ogenblik
een zee van tijd.

Zul je voorzichtig zijn?

Adriaan Morriën
(gelezen door ds Kim Magnée-de Berg tijdens haar 
preek op 12 april 2020 - zie blz.16) 

Het is nog niet duidelijk wat er de komende maanden wel en niet mogelijk 
zal zijn op het gebied van kerkdiensten en andere vormen van samenkomen.
Voorlopig blijven we als Federatie daarom doorgaan met het opnemen van 
online vieringen.

Deze diensten zijn te beluisteren en te bekijken via YouTube op het kanaal van Fede-
ratie Gouda. Na het inloggen op www.youtube.com de zoekterm Federatie Gouda 
intoetsen en dan komen alle door Federatie Gouda opgenomen vieringen vanzelf te 
voorschijn. 

Via de nieuwsbrief zullen alle leden, vrienden en belangstellenden steeds van een 
nieuwe opname op de hoogte worden gesteld. Ook zijn de data en tijden te vinden 
op de website www.federatiegouda.nl.

Uiteraard hoort u het ook wanneer we wel weer mogelijkheden hebben om, 
in welke vorm dan ook, bij elkaar te komen. Wanneer dat het geval is, 
wordt dat via de nieuwsbrief en de website gecommuniceerd.
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