
Lezing Jesaja 65: 17-25 
Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; en aan wat vroeger is geweest 
wordt niet meer gedacht, het komt niet meer in de gedachten op. 
maar vreugde ga Ik voor u scheppen en jubel voor altijd; waarachtig, Jeruzalem wordt 
door Mij herschapen in een stad vol jubel met een bevolking vol blijdschap. Dan zal Ik 
jubelen om Jeruzalem en Mij verblijden om mijn volk; en snikken noch kermen worden 
er nog gehoord. Er is geen zuigeling meer aan wie slechts een kort leven beschoren is, en 
geen grijsaard die zijn leven niet voltooit, want de jongste sterft als man van honderd 
jaar, en wie de honderd jaar niet bereikt wordt als vervloekt beschouwd. Zelf wonen zij 
in de huizen die zij hebben gebouwd, en eten de vruchten van de wijngaard die zij zelf 
hebben geplant. Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen en planten niets aan, 
waarvan een ander eten zal. Want de levensdagen van mijn volk zullen even talrijk zijn 
als die van de bomen, en mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun 
handen. Zij zullen zich niet moe maken voor niets, geen kinderen ter wereld brengen 
voor de verschrikking. Zij zijn een geslacht dat gezegend is door Jahwe, en hun 
nakomelingen met hen. Nog voor zij roepen zal Ik hen antwoorden, terwijl ze nog 
spreken zal Ik hen verhoren. Dan grazen de wolf en het lam eensgezind, de leeuw eet 
dan hooi zoals het rund, terwijl de slang zich voeden zal met stof. Niemand zal nog 
kwaad doen of onheil  
stichten op geheel mijn heilige berg, zo spreekt Jahwe.  
 
Overweging De Peper 20 december 2020 

 
‘Overal zijt Gij’ zongen we. Een prachtig lied dat verwoordt hoe God in ons leven hier, in 
wat wij er van maken, aanwezig kan zijn. En we lazen die jubeltekst uit Jesaja – over de 
nieuwe wereld – waar mensen pas op hun honderdste sterven. Honderd worden is nu al 
bijzonder, laat staan in de tijd waarin deze teksten geschreven werden – het zijn dus 
wensdromen tegen de klippen van de harde realiteit op.  
 
En geldt dat toch eigenlijk niet ook voor deze tijd? Al meer dan een jaar heeft corona de 
wereld in zijn greep en veel is erdoor voor iedereen veranderd. Ik lees en zing de 
woorden daarom ook anders en vragen dringen zich op: ‘Overal zijt Gij?’ Is God dan ook 
op de Intensive Cares te vinden waar mensen vechten voor hun leven? In 
verpleegtehuizen waar ouderen sterven aan eenzaamheid? Op kleine 
studentenkamertjes waar het sociale leven van jongeren zich bijna alleen via 
beeldschermen afspeelt? Bent U hier in dit kleine gezelschap – omgeven door lege 
banken waar zoveel Pepergasthuizers hadden moeten zitten? We hebben dit jaar 
allemaal sombere momenten gekend – de een meer dan de ander, ieders situatie is weer 
anders maar de neiging is daardoor soms om te zeggen: U bent er niet. Ik merk niks van 
God, laat staan van een Nieuwe Wereld nu de huidige op slot zit en kraakt onder ziekte 
en financiële schulden. 
 
Maar dan kijken we toch niet goed. Want op die Intensive Cares zijn engelen aan het 
werk, door God gezonden handen die mensen beter willen maken. En ook in de 
verpleegtehuizen en via schermen gebeuren mooie dingen die mensen ondanks de 
afstand juist dichter bij elkaar kunnen brengen. De kerkbanken zijn leeg vandaag, maar 
ik weet dat er velen van u nu meeluisteren en met elkaar in contact blijven staan, ook de 
komende Kerstdagen – ondanks de afstand. 
 



En dat is precies waar ik het vanochtend over wil hebben met U. Die flitsen licht in een 
donkere wereld. Adventslicht – flonkeringen van een nieuwe wereld in aantocht. 
Liesbeth vertelde het al: ik werk in het Wereldhuis, een dagopvang voor mensen zonder 
papieren die in Amsterdam proberen te overleven. En ook daar was dit afgelopen jaar de 
impact van corona groot.  
Ik heb er een dagboek over bijgehouden waar ik u allereerst vier fragmenten uit wil 
voorlezen. 
 
Dinsdag 10 maart 2020 
Premier Rutte heeft ons gisteren opgeroepen geen handen meer te schudden maar 
vergeet het vervolgens zelf als hij naar de hand van RIVM-man Jaap van Dissel grijpt. In 
het Wereldhuis zijn we net zo stuntelig. Het is een plek die zich kenmerkt door 
lijfelijkheid: een schouderklop, een boks, een omhelzing als het nodig is – en dat is het 
vaak. En ineens mag dat allemaal niet meer. Volstrekt onwerkelijk. We speuren de 
winkels af naar zeep en ontsmettingsmiddelen en hangen overal flyers op met de 
nieuwe huisregels. Sommige bezoekers vinden het grappig, anderen zijn bezorgd, maar 
er zijn er ook die verontwaardigd zijn– één vrouw bijvoorbeeld weigert haar handen te 
sprayen. Ze zegt: ‘The children of God will never get corona!’ Ik kijk haar glazig aan en 
besef op dat moment dat ik nog geen antwoorden heb, geen modus om op de juiste 
manier met deze totaal nieuwe werkelijkheid om te gaan. 
 
Vrijdag 13 maart 
Het is echt vrijdag de 13e. Net kreeg ik te horen dat een jonge vrouw die de groep in de 
Kempering helpt (zo’n 75 Afrikaanse jongens in een oude parkeergarage in de Bijlmer), 
corona heeft en in het ziekenhuis aan de zuurstof ligt. Ik kan niet slapen en denk aan 
haar – ze heeft mijn leeftijd, ook jonge kinderen en ik voel een existentiële angst voor 
mijn eigen lot, maar schaam me daar ook meteen voor, want corona krijgen is in mijn 
geval nog altijd veel minder riskant dan wanneer je in een iglo-tentje moet slapen met 
naast je nog drie mensen, één wc voor de hele groep en te weinig eten. Ik besef ook: als 
er dáár meer mensen besmet raken, dan is het binnen het Wereldhuis ook heel snel raak.  
 
Zaterdag 14 maart 
Ik moet naar een vergadering op het hoofdkantoor van de GGD. Alle coördinatoren van 
zorginstellingen voor daklozen in de stad zijn aanwezig en de gezichten staan bedrukt. 
Dat wordt nog versterkt als een virus-expert van de GGD het woord neemt en zegt: 
‘Dames en heren: Er gaan doden vallen in uw doelgroep.’ En niet veel later: ‘Er komt 
alleen nachtopvang voor de daklozen.’ Ik hap naar adem, maar de man laat zich niet 
door mij onderbreken en kijkt me streng aan. ‘Mensen 24 uur per dag in dezelfde ruimte 
houden, leidt tot een hoger besmettingsgevaar en het is sowieso goed voor de weerstand 
als ze overdag een frisse neus halen.’ Die frisse neus betekent in de praktijk dat 
honderden mensen, met en zonder papieren, van 9.00 uur ’s ochtends tot 16.30 uur ’s 
middags op straat moeten verblijven in een stad die steeds meer op slot gaat! 
Dan gaat iemands telefoon: de eerste besmetting in de winteropvang blijkt een feit.  
Er zijn heel veel vragen en heel weinig antwoorden en met lood in mijn benen fiets ik 
naar huis.  
 
Donderdag 19 maart   
We vangen nog zo’n 60 mensen op per dag. Ons team is gekrompen: twee collega’s 
hebben een broze gezondheid, een ander is 65+. We roeien met de riemen die we 



hebben, maar na een telefoontje van de GGD  weten we dat het niet langer verantwoord 
is en we vandaag de deuren moeten sluiten van onze slecht geventileerde kelders. Er 
wacht ons dus een rotklus: samen met een collega moet ik de mensen vertellen dat ze 
vanaf morgen niet meer bij ons terecht kunnen en daarmee overdag dus nergens. We 
gaan bij iedereen langs en leggen het verhaal uit. Sommigen vragen: ‘Why?’ Maar nemen 
ook algauw genoegen met ons antwoord. Anderen glimlachen minzaam: ‘No problem’. 
Dat is sowieso een veelgehoorde opmerking in het Wereldhuis. Het water kan mensen 
aan de lippen staan en nog zeggen ze glimlachend: ‘no problem.’  
We noteren telefoonnummers. Willen niemand uit het oog verliezen. De sfeer is mat en 
dan is het om 16.00 uur zover. Ik ga bij de deur staan, mensen sjokken naar buiten en als 
ik dan uiteindelijk de sleutel omdraai, zingt een collega op straat: ‘Dans nos obscurités, 
allume le feu qui ne s’éteint jamais – ontsteek in onze duisternis een licht dat nooit meer 
zal doven. Ik zing zachtjes mee, maar meer voor de vorm – want van binnen is het 
donker. 
 
Maar ik keek niet goed. Want er was wél licht. Terwijl in de rest van Nederland de 
besmettingen schrikbarend toenamen, werd het bij ons na die zware eerste week gek 
genoeg juist beter. In het weekend na onze sluiting al, bood de Regenboog ons een 
corona-proof ruimte aan in Amsterdam-Noord. Mondkapjes, zeep, pijlen op de grond, 
voorlichting door dokters, géén besmettingen en er volgden, kleine activiteiten, zoals 
ganzenborden op 1.5 meter en hartverwarmende reacties vanuit de buurt. Mensen die 
goeie kleren langsbrachten. Fruit, spelletjes. Een oude dokter die zijn keyboard op de 
fiets meezeulde om voor een van onze jarige bezoekers ‘Happy Birthday’ te spelen.  
Het leven in het Wereldhuis werd door corona voor iedereen kleiner, maar binnen dat 
kleine leven, werden alle blijken van liefde en solidariteit ineens een stuk waardevoller.  
 
En dat merkte ik ook op een ander vlak. We werden in de zomer geconfronteerd met een 
stille ramp in de wereld van ongedocumenteerden. Met name in de Bijlmer en in 
Amsterdam-West ging het mis, omdat vele honderden mensen hun illegale baantjes en 
daarmee hun inkomen zagen verdampen en vervolgens geen geld meer hadden voor de 
huur en de boodschappen. Iemand uit de Bijlmer stuurde mij een veelzeggende foto van 
een lege koelkast. Dat beeld was zó confronterend dat we het meteen op facebook zetten 
met daarbij de dringend vraag om financiële steun. En binnen enkele weken kwam er 
een bedrag van maar liefst €18.324 binnen voor deze gezinnen in de Bijlmer. 
 
Ik vind dat nog steeds ongelofelijk. Iedereen wordt geraakt door het virus maar dat 
weerhoudt mensen er blijkbaar niet van om nog steeds te blijven omzien naar de 
mensen die het nog zwaarder hebben. En dat is ook de les die ons vanuit de Bijbel wordt 
geleerd. Dat wij het zijn met onze handen, voeten, harten en hoofden die anderen 
tegemoet kunnen treden, mensen uit situaties van onrecht kunnen bevrijden, of dat nu 
in het klein of in het groot is. Wij zijn het die God doen. En in het elkaar helpen, komt 
God tevoorschijn en kunnen we met recht zingen: Overal zijt Gij.  
 
En nu is het bijna kerst. Intussen is het Wereldhuis weer naar een andere plek verhuisd 
in Amsterdam-West. Daar zaten de meeste mensen in eerste instantie niet op onze 
komst te wachten. Valse geruchten hadden de ronde gedaan: we zouden criminele 
illegalen herbergen, autodieven en verkrachters en het was heel hard werken om in de 
buurt begrip te creëren.  
 



Maar het is gelukt. Door goed te luisteren naar de verhalen van buren: hoe zijzelf door 
corona in de moeilijkheden kwamen. Hoe teleurgesteld ze waren dat ze dit jaar geen 
kerstboom van de Gemeente kregen, want dat was altijd een jaarlijks hoogtepunt: samen 
zingen en chocomel drinken bij de boom. Ze dachten dat dat door ons kwam, dat onder 
onze bezoekers moslims waren die vast niet op een kerstboom zaten te wachten. Toen 
we dat hoorden hebben we als Wereldhuis onmiddellijk geld ingezameld en een 
kerstboom gekocht. En vorige week stond die er. En hebben we hem met Wereldhuis-
bezoekers en buren versierd – alles uiteraard op gepaste afstand, maar wat was het 
mooi wat daar gebeurde. Licht in het donker, midden in corona-tijd.  
 
We gaan als mensen, u, ik, wij allemaal, nu nog de donkere nacht door, maar we zullen 
groot licht aanschouwen. In het komende jaar al. U zult weer bij elkaar kunnen komen 
en samen kunnen zingen over die nieuwe wereld. Dat wil ik geloven.   
Moge dat zo zijn. 
 
Voorbeden 
 
Gij die geroepen hebt licht 
En het licht werd geboren 
En het was goed 
Het werd avond en morgen 
Tot op vandaag. 
 
Dwars door muren en schermen heen bidden wij samen - 
 
Voor alle mensen die lijden onder het coronavirus; 
Zieken, verpleegkundigen, 
Oude mensen, jongeren 
Ondernemers met bedrijven die op omvallen staan; 
migranten die niet weten hoe ze morgen hun kinderen kunnen voeden; 
Mensen die opzien tegen de veel te stille Kerstdagen 
 
dat zij het volhouden, 
dat zij zich niet alleen weten 
dat het vertrouwen op betere dagen hen niet verlaat. 
Dat die betere dagen in het nieuwe jaar dat voor ons ligt, komen. 
 
Wij danken u God, 
voor al die koppige wereldverbeteraars 
Medicijn-makers, vredestichters, klimaat-engelen, 
Grote en kleine mensen die altijd ‘en toch’ blijven zeggen, 
Die de hufterigheid van deze wereld  
beantwoorden met beschaving. 
Dat ook zij het volhouden, niet zwichten, 
Dat hun doen ons tot voorbeeld kan zijn. 
 
Wij bidden voor onszelf 
Dat onze zorgen ons niet teveel worden, 
Dat we contact met elkaar houden, 



Mensen niet uit het oog verliezen. 
 
In het bijzonder voor Mineke Meijer die in het UMCG ligt –  
Op hopelijk betere dagen voor haar. 
Dat zij zich bemoedigd mag voelen. 
En voor de Stichting BreadHouse waar vandaag voor wordt gecollecteerd; 
Om brood op de plank, 
Voor ieder die het nodig heeft. 
 
Dat wij gezond blijven – voor zover dat mogelijk is 
En dat onze ogen opengaan  
Voor die flitsen van een nieuwe wereld. 
Amen 
 
Zegen 
Dank aan u allen voor het meeluisteren naar deze dienst. 
Ik wens u nu alvast mooie feestdagen en een gezond en vrolijk nieuw jaar, hopelijk gauw 
in meer nabijheid. 
 
Moge dan over u neerdalen 
Als dauw uit de hemel: 
Zegen, ontferming, kracht, 
Dat wij samen voortgaan 
Op de weg naar bevrijding. 
 
Amen 


