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Welkom                  

Iedereen welkom in deze viering in de Pepergasthuiskerk. Een viering aan het einde van dit jaar, waarin we   

uitzien naar wat komt. Dat we allen in dit samenzijn  van troost, hoop, en vertrouwen ons gezegend mogen 

weten door de aanwezigheid van de Eeuwige. 

 

Inleiding bij de viering     

Deze week vierden we kerst. Het feest van de komst van God in deze wereld in een mensenkind. Die komst 

in deze wereld betekent toekomst voor deze wereld.  Verwachting die in vervulling gaat. Profeten spraken 

ervan, engelen zongen ervan, Maria bewaarde het als geheim in haar hart. 

Wij weten hoe het verhaal van dat kind verder gaat. En telkens wordt aan ons gevraagd met dat verhaal 

verder te gaan. Omdat de toekomst nooit klaar is. Opdat het nooit is afgelopen. 

Het is eigenlijk wel mooi dat in onze kalendertijd de overgang van een oudjaar naar een nieuwjaar zo vlak 

na kerst valt. Het nodigt ons uit om stil te staan bij de vraag naar de toekomst.  

 

Terugkijken of vooruitkijken…                      

Is het heden van deze 21e eeuw ooit een toekomst geweest  die ons voor ogen stond? Welke 

verwachtingen hadden we ooit over wat nu het heden is ?  

Velen van ons zijn opgegroeid in de tijd na WOII. Sinds die tijd is de wereld ingrijpend veranderd. Onze 

wereld werd steeds groter. Economische groei met de daaraan verbonden welvaart, de-kolonisatie, 

bloeiend kapitalisme, globalisering, ze veranderden de wereld waarin wij leven. Verandering werd de norm. 

Ruim baan voor verandering, voor steeds meer groei.  

Maar geen verandering zonder dilemma’s. Het verdrag van Rome dat de basis legde voor de economische 

voorspoed in Europa ging in de tijd gelijk op met het rapport van de Club van Rome die ons wees op de 

milieuproblemen die zich  daardoor aftekenden.  

Inmiddels wordt ons toekomst denken overschaduwd  door de dreiging van een wereldwijde klimaatramp. 

Wanneer is die een deel van ons heden geworden? 

Het kan zijn dat het alleen maar is dat ik ouder word, maar soms voel ik de verleiding te willen leven alsof ik 

terug zou kunnen verlangen naar een tijd waarin de  toekomst me nog toelachte.  

Uit recent onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de volwassenen in Nederland denkt dat hun kinderen 

het niet meer zo goed zullen hebben als zij het nu hebben. Twijfel over  welvaart lijkt  niet te worden 

gecompenseerd door een toegenomen verwachting van geluk  of door een  perspectief op een zinvoller 

bestaan.   

Of ben ik soms bezig toe te geven aan  de verleiding om te vluchten  in een verheerlijking van  nostalgie? Zo 

mooi samengevat in het gezegde : De toekomst was vroeger een stuk beter. 

Misschien moeten we ons vanmorgen in de Peper eerst laten ontnuchteren door twee bijbelschrijvers aan 

het woord laten. 



Stem 1 uit het verleden…       

De eerste lezing is uit het boek van de profeet Jesaja. Om preciezer te zijn ,  van de tweede-Jesaja.  Die 

schrijft zo vanuit  de ballingschap in die grote stad Babylon, de stad die zijn wereld domineert.   

Jesaja heeft een boodschap voor het volk Israël in ballingschap. Een boodschap met utopische 

vergezichten. Jesaja spreekt godswoorden .  Zoals jullie ooit in het verleden een exodus uit het slavenhuis 

hebben meegemaakt, zo zal de Eeuwige jullie terugvoeren naar beloofd land. Luister maar : 

     Dit zegt de Eeuwige 
     die een weg baande door de zee 
     en een pad door machtige wateren, 
     die paarden en wagens liet uitrukken, 
     een heel leger van geweldenaars – 
     daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, 
     ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. 
      Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
     Laat het verleden nu rusten. 
     Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
     nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
     Ik baan een weg door de woestijn, 
     maak rivieren in de wildernis. 
      De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, 
     de jakhalzen en de struisvogels, 
     omdat ik water schep in de woestijn 
     en rivieren in de wildernis; 
     het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. 
     Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, 
     het zal mijn lof verkondigen. 

 

Huub Oosterhuis herdichtte deze profetische woorden tot een lied dat velen op het hart is gebonden. Laten 

wij  het elkaar toezingen. 

Stem 2 uit het verleden         

Maar wat komt er terecht van zo’n visioen. Ruim twee honderd jaar later zijn de ballingen teruggekeerd uit 

Babylon en  zijn ze weer terug thuis in beloofd land. Maar wat is dat, thuis zijn? Thuis klinken woorden van 

een tweede bijbelschrijver, de Prediker, 

Het boek Prediker is een wijsheid geschrift. Het is een tegenhanger van een utopisch vergezicht. Prediker 

schrijft over het lot van de enkeling in het perspectief van de wereldgeschiedenis waarin deze verzeild 

raakt. Luister maar: 

Lucht en leegte, alles is leegte. 

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, 

al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 

Generaties gaan, generaties komen, 

maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder, 



en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. 

De wind waait naar het zuiden, 

dan draait hij naar het noorden. 

Hij draait en waait en draait, 

en al draaiend waait de wind weer terug. 

Alles is vermoeiend, 

zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. 

De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 

zijn oren horen, en ze blijven horen. 

Wat er was, zal er altijd weer zijn, 

wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 

Er is niets nieuws onder de zon. 

Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ 

dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 

De vroegere generaties zijn vergeten, 

en ook de komende zullen weer worden vergeten. 

 

Retraite voor de toekomst…          

Lange tijd was in onze westerse wereld de toekomst dominant. Je moest met je tijd meegaan. Maar in onze 

tijd lijkt het alsof we zijn gaan twijfelen tussen verleden, heden en toekomst.  

Er is weinig meer over van een visioen, van toekomstverwachting. De geruststellende woorden over het 

heden van Prediker verkeren in hun tegendeel. De zon komt op, ja. Maar de poolkappen slijten, de 

zeespiegel stijgt, en wij leven onder de zeespiegel. De wind draait waarheen hij wil, maar of dat gegeven nu 

zo geruststellend is ? Zal de wind ooit nog uit de goede hoek waaien? 

De afgelopen maanden werd ik getroffen door stroom aan documentaires op TV over de bedreigingen: over 

cybercriminaliteit, over nepnieuws, over klimaat problemen, over globalisering. Ze dwingen me tot 

nadenken en tot keuzes. Wat is er gaande in deze wereld, wat komt er op ons af, wat hebben we in 

vredesnaam over ons afgeroepen? Hebben we nog echt zicht op de wereld waarin we leven? Zal het 

wereldsysteem van kapitaal en voortdurende groei haar kinderen opeten, hen laten verzuipen? 

Door welke visie op het leven laten we ons inspireren wanneer we vanuit het heden naar de toekomst 

kijken? Door welke elementen van de tijdgeest laten we ons leiden in onze houding tegenover wat er op 

ons af komt? 

Helpt het geloof waarmee we zijn opgegroeid en waaraan we het houvast van de hoop ontlenen ons in het 

hier en nu bij  nadenken en bij het maken van keuzes? Er komt te veel op ons af.  



Dus trekken we ons terug, bijvoorbeeld in het klooster om tot rust te komen. We gaan in retraite.  

In het klooster wordt een eenduidig verhaal verteld. Alles wat daar niet aan meewerkt wordt weg gefilterd.  

Geluiden, geuren, beelden, andersheid; alles klopt, ook al is het anders dan de wereld waaruit we komen. 

De kracht is juist dat het anders is. Er leeft daar een ander verhaal. 

Dat leidt tot onthaasten. Toegeven aan een impuls om te willen leven in een wereld die minder hectisch is. 

Die veilig is. Minder jachtig. Waar men nog gemeenschapszin kent. Het is dezelfde basale notie waarom ik 

elke zondag in de Peper kom. 

Maar is het klooster – en geldt dat misschien ook voor de Peper?  -  daarmee niet ook een plaats van en een 

symbool van een keuze voor nostalgie? 

 

 

Die vraag wordt prachtig gethematiseerd in een recent boek van Esther Gerritsen  - de Trooster. Een boek 

dat je kunt lezen als een pleidooi voor de kracht van het verleden, maar tegelijkertijd ook voor die van het 

heden; én voor die van de toekomst. 

Centraal in het boek staat de figuur van Jacob. Jacob is een wat mismaakte man, die als conciërge zijn 

toevlucht heeft gezocht en gevonden in de kloostergemeenschap. Hij is een outcast die als buitenstaander 

deel is geworden van de gemeenschap van broeders. Die erin is opgegaan, maar tegelijkertijd zich 

afzondert in zijn eigen wereld binnen dat klooster.  Luister hoe hij zichzelf opmerkt: 

Ik las de woorden van de psalm die we gingen zingen zoals altijd met twijfel, maar ik zong ze met zekerheid. 

Het is mijn lichaam dat gelooft, het is mijn stem en het zijn mijn handen. Ik kniel en buig met gemak. Ik lach 

om mijn twijfelzieke gedachten en zing met vaste stem: De Heer is mijn burcht, mijn behoud, voor wie zou ik 

beducht zijn?  

De Trooster gaat over de vraag wat wij wel en wat wij niet zelf in de hand hebben. Hoe we daarmee durven 

omgaan. Het geloof biedt Jacob houvast, met zijn rituelen, terugkerende praktijken, en symbolen.  

Maar het houvast van Jacob wordt bevraagd door de komst van een buitenstaander. Een buitenstaander 

uit de buitenwereld die ver af staat van zijn kloosteromgeving. Door de confrontatie met de buitenstaander 

vraagt Jacob zich af wat zijn geloof, en wat de rituelen precies betekenen en welk houvast ze bieden.  

Door de komst van de buitenstaander in ons leven worden wij gedwongen onze cocon van veiligheid op te 

geven.  Zo ontdekken we, net als Jacob, dat we deelgenoot zijn van een geheel.  Die ontdekking  hebben we 

nodig voor de toekomst. 

 

Hoe krijgen we onze toekomst terug ….       

Terug uit het klooster stellen we ons de vraag : Hoe krijgen we onze toekomst terug. Durven we ons laten 

bevragen door de buitenstaander ? 

En wat is dan ons antwoord op de vragen die op ons afkomen?  De wijsheid van Prediker, de wijsheid  van 

de status quo, de wijsheid inzake het heden kunnen we niet ter zijde schuiven.  Maar voor mij legt die 

wijsheid het af tegen de stem van de profeet waarin de Geest van de Levende doorklinkt. 

Blijf niet staren op wat vroeger was 



Sta niet stil in het verleden 

Ik, zegt hij,  ga iets nieuws beginnen  - 

het is al begonnen,  merk je het niet ? 

Het is een oproep tot hen die weten dat ze in ballingschap leven. Die niet thuis zijn. Die zich ontheemd 

voelen. Voor hen die verlangen naar een andere werkelijkheid. Tot hen die een Stem gehoord hebben, 

horen, en altijd zullen blijven horen in deze wereld. Dwars door de geschiedenis. Die Stem roept ons toe: Er 

is geen weg terug naar het verleden.  

In het verleden zijn alleen vindplaatsen die ons  de weg wijzen naar  de toekomst waartoe de Stem ons 

oproept,   en waarin ook wij mogen geloven. 

Die vindplaatsen zijn zo oud als onze traditie oud is. Ze zijn onze traditie. Als we die traditie niet bewaren, 

verdwijnen de vindplaatsen.  

Zό hoorden we de Stem weer met kerst.  Ons is een kind geboren, een koning van de vrede. Hij zal 

bevrijden. 

De Stem roept ons op om te kiezen voor een toekomst van bevrijding uit wat ons gevangen houdt, wat ons 

in de greep houdt. Want de toekomst is het enige waarnaar we op weg zijn. Toekomst begint altijd 

opnieuw.  

 


