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Inleidende woorden

Onze buren, dit huis. Achter deze deur, zochten Anne Frank en haar
familie bescherming. Tevergeefs, zo bleek in augustus 1944.
De komende dagen staan in het teken van gedenken en de vrijheid
vieren. Stilstaan bij het onvoorstelbare. Door wie of wat laten wij ons
anno 2020 leiden? Dat was en is de vraag. Vandaag en alle dagen van
ons leven. Welkom.

Lezing: Johannes 10:1-7

(Jezus zegt:) ‘Waarachtig, ik verzeker u:
wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur
maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.
Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.
Voor hem doet de bewaker open.
De schapen luisteren naar zijn stem,
hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft,
loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem
kennen.
Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg
omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’
Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij
bedoelde.
Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik ben de deur voor de schapen.’

Overdenking (Johannes 10:1-7)

We stonden net bij die deur waarachter Anne Frank en haar familie
hoopten veilig te zijn. Twee jaar lang zij hoorden zij daar de klokken
van onze Westerkerk. Zij zochten veiligheid, omdat ze inmiddels wisten
van de mensen die verblind in hun racisme tot rovers van hun levens
zouden kunnen worden. Komende dagen herdenken we in een stille
lege stad het onvoorstelbare van die vijf oorlogsjaren. De vernietiging,
de haat, de tot in de puntjes georganiseerde onmenselijkheid.
Jezus spreekt in beelden van zijn tijd: over een kudde die beschermd
moet worden. Er is een omheining, er is een deurwachter. Maar….

Detail 1. Er zijn dieven, er zijn rovers. Er bestaat geen garantie op
veiligheid. Ons bestaan is altijd een bedreigd bestaan. De meesten van
ons voelen dat nu meer dan ooit. Er wordt geroepen: meer hekken,
meer muren, meer grenzen: de suggesties dat ons bestaan beschermd
moet worden tegen alles en iedereen die ‘anders’ is, gelooft, denkt. Het
is de angst vanwege dat besef: mijn leven is een kwetsbaar leven.
Er klinkt een lied, Psalm 23: de Eeuwige is mijn herder. Toen en nu, dat
beeld van vertrouwen dat op een wonderlijke manier blijft aanspreken.
Jezus vult die beeldspraak verder in. Detail nummer 2: De herder komt
binnen. En hij leidt de schapen naar buiten. Ineens zie ik dat. De herder
brengt de schapen niet van het gevaarlijke buiten naar de ultieme
veiligheid binnen. Integendeel, hij zet de deur open. Kom, volg mij. Op
hoop van de zegen van een groene weide. Maar waar onderweg ook
altijd dat levensgrote risico is van aanvallen door roofdieren,
doodsmakken in ravijnen, hopeloos verdwalen.
Waarom deze beweging durven maken? Detail nummer 3: omdat jij bij
name wordt geroepen. Je bent geen anonymus. Je wordt gekend.
Aangesproken. Uitgenodigd. Blijf niet binnen je muren van eigen belang
en vermeende veiligheid. Kom, durf het aan, ga met mij mee. Jij, jouw
naam, jij met al jouw mogelijkheden. Jij, met jouw geschiedenis. Dat
alles wat jou tot jou maakt. Het is de paradox van deze coronatijd dat
we er zo intens bij bepaald worden, terwijl we fysiek binnen moeten
blijven is er de geestelijke bezinning: ons leven gaat niet van een
onveilig ‘buiten’ naar een vermeend veilig ‘binnen’. Maar andersom: we
worden uitgenodigd om het volle leven met de dreiging van
kwetsbaarheid en dood tegelijkertijd met de hoop op een vredevolle
toekomst onder ogen durven te zien en aan te gaan.
Het is fascinerend en tot het randje gevuld met betekenis dat we 75
jaar herdenken en de vrijheid vieren nu niet met de grootste
uitbundigheid doen, maar in een verstilde sfeer waarin de vraag naar
wie wij zijn, waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan, welke
beweging we ten diepste in en met ons leven maken in ieders hart
gehoord wordt. Zwaar en heilzaam tegelijk. Van binnen naar buiten. De
Heer is jouw, is mijn herder. Hij gaat ons vooruit. Naar een wereld die
snakt naar heling, naar vrede, naar een nieuwe diep doorvoelde
menselijkheid en liefde voor al wat leeft. ‘Uw trouw en goedheid volgen
mij, uw liefde dag aan dag’. Wat een beeld, wat een lied, wat een
uitnodigende beweging.

Intro gebed:

Het gebed van deze morgen is van Dietrich Bonhoeffer, de Duitse
theoloog die vanwege zijn verzet tegen Hitler vlak voor het einde van
de oorlog, 75 jaar geleden dus, werd opgehangen.
Dat zijn woorden van toen, ons gebed van nu mag worden.

Gebed:

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis,
bij U is licht.
Ik ben eenzaam,
Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd,
bij U is hulp.
Ik ben onrustig,
bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid,
bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet,
maar Gij kent mijn weg.
Hij die ons in alles vooruitgaat, nodigt ons ook uit om te bidden:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Slotwoord

We zijn op dit moment niet vrij om te gaan en te staan waar we willen.
Maar weet je een gezegend mens dat je in volledige innerlijke vrijheid
juist in deze komende zo bijzondere week te luisteren naar die
uitnodigende en zo helende stem van Jezus: volg mij. Een gezegende
week gewenst!
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Geheim
Het is natuurlijk
min of meer toevallig
dat morgen de zondag
van de goede herder
de opmaat is van een week
van 75 jaar gedenken
de betekenis valt ons toe
psalm 23 resoneert mee
De Ene is mijn Herder
ooit vertelde een leermeester
over het geheim
van dit lied
de eeuwen door
en vandaag en morgen
zo intens bezongen
precies in het midden
als je alle woorden telt
als een scharnier
een kantelpunt
het centrum
daar waar alles om draait
staan in de grondtekst
drie woorden
Gij bij mij
(Herman Koetsveld)
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Dodenherdenking
De doden kunnen zichzelf niet herdenken
Aan de levenden is het hen te herdenken.
Aan de overlevenden die gebleven zijn
Aan hen die nog tot leven gaan komen
De doden weten niet dat ze tot de doden horen
Aan de levenden is het om dit wel te weten
Aan de levenden van vandaag en morgen
Herdenken en gedenken is meergenerationeel
Herdenken en gedenken is niet laten vergaan
Het is de bronnen zuiveren van alle valse tonen
Het is twee minuten stil zijn om de Oorsprong
die levenden en doden hoort te horen stromen.
Zij vertelt de verhalen van allen die een naam
een gezicht of nog naamloos Verlangen waren.
(Marinus van den Berg)
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75 jaar vrijheid
Vrijheid = met twee woorden
leren spreken
Vrijheid + respect
Vrijheid + verantwoordelijkheid
Vrijheid + toekomstvisie
Vrijheid + geduld
Vrijheid + rechtvaardigheid
Vrijheid + moed
Vrijheid + fijngevoeligheid
Vrijheid + eerlijkheid
Vrijheid + vertrouwen
Vrijheid + hoop
Vrijheid + liefde
(Herman Koetsveld)
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Het virus van de liefde
Het virus van de liefde
die niet discrimineert
die geen haat verspreidt.
Het virus van de liefde
die ons scherp houdt
die ons waakzaam houdt.
Het virus van de liefde
die de omgebrachten
die de lijdenden nu niet vergeet.
Het virus van de liefde
die zich niet aan de leiband
van de angst laat leggen.
Het virus van de liefde
overgedragen vanuit
de Bron van de Eeuwige.
Het virus van de liefde
alsmaar aangewakkerd
zal ook morgen ons leiden.
(Marinus van den Berg)
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Gisteren was de uitvaart
van mijn vader Herman Koetsveld (97).
Hij en ik, zelfde naam, later zelfde ambt:
dienaar van het woord.
Ik schreef een gedicht getiteld ‘Woordzoeker’,
met als laatste strofe:

Welk woord te vinden
voor wat iemand verder draagt
en troost en sprekend helen doet
een erfenis die zich delen laat
de nieuwe generatie zoekt een spoor
van taal die naar de toekomst vraagt
(Herman Koetsveld)
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Noem mij
Noem
Noem
Noem
Noem

mij
mij bij mijn naam
mij niet steeds de ander
mij niet steeds die buitenlander

Noem
Noem
Noem
Noem

mij
mij bij mijn naam
mij jouw broer
mij jouw zuster

Noem
Noem
Noem
Noem

mij
mij bij mijn naam
mij niet steeds de vreemde
mij niet steeds de vreemde ander

Noem
Noem
Noem
Noem

mij
mij bij mijn naam
mij jouw klasgenoot
mij jouw buurtgenoot

Noem
Noem
Noem
Noem

mij
mij bij mijn naam
mij jouw straatgenoot
mij jouw stadgenoot

Noem mij
Noem mij bij mijn naam
Noem mij jouw tijdgenoot
Noem mij anders mooi
Zoals ook jij mooi anders bent
(Marinus van den Berg,
n.a.v. een gesprek met een 5e jaars student medicijnen,
moslim met Iraans-Iraakse ouders)
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