
Teksten Viering 1 september 2019 

 

Welkom en Inleiding  

Iedereen van harte welkom in deze eerste viering na de zomervakantie. Moge ons samen zijn en 

vieren tot zegen zijn voor ons allen. Waar u vandaan komt, wie u ook bent. Wees welkom hier. 

De viering van vandaag had aanvankelijk als thema: het appèl van de appel - luister naar Eva. Maar 

helaas bleek dat het niet mogelijk was om dat thema vandaag in een viering vorm te geven zoals we 

ons dat hadden voorgesteld. 

Daarom  hebben we een ander thema gekozen : Het gebed zonder end.  Geïnspireerd door een 

recent boek van Caputo – Hopeloos, hoopvol – en het nieuwste boek van Bert Hoedemaker : Ik bid, 

dus ik ben stellen we ons de vraag : Is het gebed wezenlijk van betekenis in de bange tijden waarin 

we als mensheid geraken? Wat is dat dan voor gesprek, als we zeggen te bidden ? 

 

Voorbeden  

Laten we stil worden 

Zodat er plaats is voor woorden 

Uit ons hart 

Die resoneren in deze wereld 

Gehoord door God 

 

Wij noemen de zorgen in deze wereld 

brood en schoon water,  

een leefbare aarde, vrije adem voor mensen 

vrede en liefde  

angst voor geweld 

de zekerheid van het bestaan 

dat deze aarde onze ter harte moge gaan 

dat deze wereld een land van Ommekeer mag worden 

dat wij mensen van deze wereld mogen , durven zijn 

dat gij als schepper nooit Uw Schepping vaarwel zeg 



< antifoon > 

Wij noemen de zorgen van de mensen 

Liefde , nabijheid , solidariteit 

Voor alle mensen 

Dat het woord ons nooit verlaat 

Maar blijft roepen op deze aarde 

Dat Gij ons hoort 

Vindbaar, hoorbaar, aanwezig bent 

< antifoon > 

Wij noemen u de zorgen van mensen 

Dat het woord verstomd 

De kwade machten overheersen 

Het leven liefdeloos wordt 

De wereld donker en  onbewoonbaar 

Dat wij niet in doelloosheid verzanden 

In hulpeloosheid zwijgen 

Dat Gij ons een teken van hoop voor de toekomst geeft 

Een woord om het als Uw mensen uit te houden 

< antifoon > 

Bidden wij in stilte voor waar geen woorden voor zijn 

 

Zo moge het zijn alle dagen van ons leven 

Amen 

 

 

 

 



Nodiging van vredeswens   

< zingen : wij dragen nu in brood en wijn > 

 

Een schaal met brood, een beker wijn  

Zal dat voor ons voldoende zijn  

Om licht te zien in duisternis 

Om te verstaan wat liefde is? 

 

Hij die ons nodigt zegt ons: 

Ik ben uw brood, uw beker wijn 

De wereld zal gelukkig zijn 

Als zij de wegen op wil gaan 

Die Ik aan jou ben voorgegaan. 

Want zij die delen in Mijn Naam 

Om vrede bidden in hun bestaan 

Zullen zo zelf tot voedsel zijn 

Voor allen die op aarde zijn 

 

Zo staat deze tafel voor ons allen gedekt 

 

< zingen : Kom uit je dood > 

 

Een schaal met brood , een beker wijn 

Een vredesteken zal het zijn. 

 

Wensen we elkaar de vrede van Christus 

 



Overweging 1 sept 2019 

Het gebed zonder end 

Ik las deze zomer de Groene Amsterdammer met als thema: Optimisme, over hoop in bange tijden.  

Is optimisme toereikend als  grondhouding voor onze geseculariseerde wereld nu die geconfronteerd 

wordt met  grote zorgen, zoals de klimaatverandering. En ik vroeg me af: Hebben wij als 

geloofsgemeenschap in dat maatschappelijke gesprek over onze toekomst iets bijzonders in te 

brengen. Zouden we dan niet  het gebed  moeten inbrengen?  

Ik denk dat we dan vooral iets uit te leggen zouden hebben. Waarom wij nog zeggen te geloven  waar 

zo vele anderen kerk en geloof allang vaarwel hebben gezegd?   

We zouden geconfronteerd worden met de soms wat meewarige vraag van atheïsten wat mensen in 

vredesnaam bezield  om te bidden  tot ‘een god die niet bestaat’. Wat gebeurt er in vredesnaam als 

jullie  bidden. Wat is dat voor monoloog, of dialoog. Of zijn het enkel woorden lukraak geworpen in 

de ruimte. Op hoop van zegen. 

We zouden het er over eens kunnen worden dat we niet  in een lege wereld leven. En dat wij niet  

bidden niet in het luchtledige . Maar in een wereld vol problemen die ons begrip te boven gaan.  De 

aarde is een nieuw tijdperk ingegaan nu ze onomkeerbaar verandert door de mens.  De mens lijkt in 

staat en bereid te zijn die wereld waaruit we zijn voortgekomen op het spel te zetten. En inmiddels 

lijkt  het niet meer de vraag of dat zo is, maar hoe snel het zal gaan en wat de gevolgen zullen zijn. 

We zouden elkaar misschien kunnen vinden in de behoefte om ‘help’ te roepen. Maar met de roep 

om hulp ontstaat de wens of de hoop  een adres te hebben tot wie we ons kunnen richten met onze 

zorgen. Maar tot wie of wat richten we ons dan ? Is er een god die antwoord geeft op  onze vragen? 

Tegelijkertijd zullen velen zich realiseren dat onze zorg om deze aarde en onze vraag hoe het met ons 

als mensheid verder  zal gaan, niet  wezenlijk  verschilt van de vragen die we tegenkomen als we 

ernstig ziek worden en we het einde van ons leven  zien naderen. Hoe zal het verder gaan. Tot wie 

mogen we  ons dan richten? Wie hoort ons, wie luistert naar ons? Wie verlost ons van onze zorgen? 

…………..    

Als we het al niet wisten of vermoedden dan maken  de lezingen van vanmorgen  ons wel duidelijk 

dat  het gebed  niet zo’n  vanzelfsprekende inbreng is in een maatschappelijk gesprek.  

Zo benadrukt  Jezus in de evangelielezing dat het essentieel is je in je binnenkamer terug te trekken. 

Bidden is niet voor de bȕhne. Het gaat erom dat je in gesprek gaat vanuit je hart. Niet om gezien te 

worden, niet eens om gehoord te worden, maar om te  luisteren naar de woorden die aan het licht 

komen. 

Van Jezus zelf wordt in het evangelie gezegd dat hij daarvoor de nacht opzocht, de eenzaamheid, de 

woestijn. Hij zocht het gesprek met zichzelf , met  de wereld ,en met de Vader. Want bidden is een 

driegesprek, God – ik – de wereld ;  het is een gesprek zonder einde. 

De waarde daarvan is niet rationeel te bewijzen, misschien wel niet eens uit te leggen, maar er zijn 

gelukkig  wel woorden voor. 



…………..     

Eén van de mensen die getracht heeft de betekenis van het gebed onder woorden te brengen  was 

Cheslaw Milosz,  dichter en in 1980 winnaar van de nobelprijs voor literatuur.  

Milosz groeide op in dat deel van Litouwen dat na WO II in het Europa met zijn nieuwe grenzen deel 

werd van Polen.  Hij was katholiek en  tot ver in de 50-er jaren marxist.  Onder de indruk  van de 

verschrikkingen van  het Stalin regime zegt hij in 1958 het marxisme vaarwel en wijkt uit naar 

Frankrijk.  Hij neemt afstand van de communistische heilsleer en onderzoekt met zijn literaire werk 

de betekenis van  geloof voor een menswaardige wereld. 

Zo ontstaat in 1983 het gedicht dat we lazen:  ‘Over het gebed ’ . Het begint met de bekende  vraag 

van zijn vroegere kameraden:  Je vraagt me hoe je kunt bidden tot iemand die niet bestaat. Het is 

een vraag die aan ieder van ons gesteld zou kunnen worden. 

Wat volgt is niet een betoog waarin we terugvallen op de menselijke rede die het antwoord moet 

geven. Milosz kent maar één taal, en dat is de taal  van de poëzie: 

Ik weet alleen dat het gebed een brug van fluweel bouwt  

waarover we lopen en als van een trampoline opstijgen  

boven landschappen met een kleur van rijp goud,  

omgetoverd door de magische stand van de zon.  

Die brug leidt naar de oever van Ommekeer  

waar alles andersom is en het woord 'is'  

een betekenis onthult die wij nauwelijks voorvoelen.  

 

Let wel, het gebed ís niet een brug van fluweel, het gebed  bouwt een brug van fluweel. Ze doet me 

opstijgen boven de werkelijkheid. Het gebed zet  de  werkelijkheid in kleur  door het licht van de zon. 

Dat beeld van de trampoline is prachtig. Niet het  ‘ik’ springt zo hoog maar het is de kracht die aan 

het ík wordt meegegeven, die me uittilt boven de werkelijkheid. Dan kan ik zien met nieuwe ogen. 

Dan sta ik in  nieuw licht. 

De brug die het gebed  bouwt leidt naar het land van  Ommekeer waar alles andersom is. Ommekeer 

met een hoofdletter. Waar verlangen, hoop, dat ene kleine woordje ‘is’ zijn geworden.   Een 

zekerheid,  waarvan wij  nauwelijks bevatten wat het betekent. 

En dan gebeurt er in het gedicht iets heel bijzonders . Voor wie denkt dat nu God  wel ter sprake zal 

komen, gebeurt  iets anders. Want gebed is een driegesprek:  ik - God  - de wereld. Daarom wordt in 

het gedicht  het ‘ik’ eerst een ‘wij’: 

Let wel, ik zeg 'wij'. Daar voelt ieder afzonderlijk  

medelijden met anderen, verstrikt in een lichaam,  



en weet dat wij ook als er geen overkant zou zijn,  

evengoed die brug boven de aarde zouden opgaan. 

 

Daar voelt ieder afzonderlijk medelijden – compassie – met de ander. Zonder de ander is er geen 

gebed. Zonder de ander stijgen we niet op , gaan we geen brug op die ons voert  naar  Ommekeer. 

Ik weet het, hier spreekt de dichter. Maar de dichter spreekt  de taal van het hart 

……………………    

Zegt Milosz daarmee dat het gebed verhoort wordt,  door God?  Milosz  is daar bescheiden over  , 

haast terughoudend in. Hij zegt:  Weet dat ook  als er geen overkant zou zijn ik evengoed die brug op 

zou gaan.  In het gedicht gaat hij niet uit van de zekerheid van het bestaan maar van die onkenbare 

macht van het gesprek van de mens  met dat wat mensen te boven gaat, met het Heilige,  met de 

Eeuwige. Het is zoals toen Jezus bad : Vader, als het uw wil is , dan geschiede het. 

In een later gedicht gaat Milosz op nieuw over dat thema met ons in gesprek en haast nog 

ingrijpender : 

‘Eenmaal dood zal ik de voering van de wereld zien.  

De achterkant, voorbij de vogel, berg, zonsondergang,  

de ware betekenis, die om ontcijfering roept. 

 Wat onverenigbaar was, wordt nu verenigd.  

Wat buiten ons begrip viel, zal begrepen worden.’  

 

‘Maar als de wereld nu geen voering heeft?  

Als de lijster op de tak geen enkel teken is,  

alleen een lijster op een tak,  

als de dagen en de nachten elkaar opvolgen  

en zich niet bekommeren om een zin  

en er op aarde niets is buiten deze aarde?’  

 

‘Al zou het zelfs zo zijn, dan nog blijft het woord  

dat, eenmaal gewekt door onvermoeibare lippen, 

zal rennen, rennen als een onvermoeibare koerier,  



over interstellaire velden, wentelende melkwegen  

en protesteren, roepen, schreeuwen.’  

 

Al zou het zelfs zo zijn dat de wereld geen voering heeft, als er niets is dat alles bijeen houdt, als niets 

structuur en betekenis biedt, dan nog zal ‘het woord’  een  onvermoeibare koerier zijn. Het woord zal 

rennen door heel die kosmos waarin wij slechts  een stofje zijn. En  ‘het woord’ zal roepen, 

protesteren, vloeken, schreeuwen. Niet om hulp maar om nabijheid.  Om niet verlaten te zijn in dat 

driegesprek van ‘God  - i k - en de wereld’. Die schreeuw is het wat ons als gelovige mensen hier  

samen brengt in deze ruimte in deze tijd. 

Cheslaw Milosz schrijft dit op hoge leeftijd, kort voor zijn dood.  Hij gelooft in  ware betekenis die om 

ontcijfering roept. Ook in moeilijke tijden.  

Hij gelooft dat wat onverenigbaar was, verenigd  wordt. Wat buiten ons begrip valt,  zal begrepen 

worden. Hij is, wat je zou kunnen noemen, een gelovige optimist geworden. 

Milosz  heeft leren lopen op  een fluwelen brug om  daar te mogen komen. En als het niet zo is,  dan 

zijn ze nog niet van hem af. Want het woord zal blijven schreeuwen : Licht, woord, antwoord. Als een  

gebed zonder end. Iemand zal zijn mond open moeten doen.  

Misschien was het dat wel wat Jezus voort dreef toen Hij leefde onder ons. En hoe Hij nog steeds 

onder ons leeft. 

 

 


