
En toch....
een viering over het onmogelijke

1 december 2019

Voorgangers Henk Baars (overweging) en Ria Huisman

Inleiding 
Wat een thema! Geduld. Dat is aan mij slecht besteedt. Maar dat is een  hele slechte openingszin. Je moet 
juist als voorganger uitstralen dat je er helemaal achter staat en er in gelooft. Maar het kan lang duren 
voordat dat uitgelegd is. Ik heb daarom maar wat klokken neergezet om in de gaten te houden dat ik niet 
doordraaf. Klokken geven de tijd aan en als ze het niet doen zijn ze de tijd. Want je kunt je afvragen of zo’n 
aloude deugd nog een rol van betekenis kan spelen. Alleen het woord ‘aloud’ geeft aan dat het om iets 
ouds, eerbiedwaardigs, antiek traditioneel en conventioneels gaat. En het woordje deugd is ook al een 
lastige. Deugdzaam leven is velen te braaf, van de nood een deugd maken is bepaald geen taal van de jeugd
meer evenals de deugd in het midden. En wie wil zo’n oude kloosterlijke deugd als gelatenheid, 
lijdzaamheid en vandaag geduld nog inoefenen? Maar vermoedelijk zijn die deugden niet zomaar 
verdwenen, eerder hebben ze een ander accent gekregen. Wij , maar vooral de jongere generaties zoeken 
naar een deugdelijke omgang met het klimaat, met onze natuur, onze dieren, migranten en vluchtelingen. 
Of je nu oud of jong bent je zoekt dikwijls naar een balans in een samenleving vol keuzestress en 
prestatiedwang.

Gebed
Wees hier aanwezig God.
We zeggen het zo omdat we erin geloven.
Wel aangevochten en dikwijls ontredderd.
Slaat het wel ergens op, komen onze woorden ergens aan?
We wachten, soms gelaten, soms met ongeduld, maar immer
vervuld van iets onverwachts waar we nooit op rekenen.
We durven niet, staan steeds op de rand.
Spring dan. Een van ons springt, we zien nooit of ze wordt opgevangen, maar 
soms horen we een verhaal dat het goed is gekomen. Lang op gewacht met geduld.
Geef ons een diep vertrouwen dat het onmogelijk aandacht heeft van U.
Een kaarsje, we prevelen iets, ach wat een klein gebaar, maar we raken de kosmos.
We verwachten een terugkomst van de sterke, het profetische in ons. Advent 2019.

Gedicht: Gelijktijdig (M.Vasalis)

Lezing: Mattheus 6: 25-34

Overweging
Marcel Moring verhaalt in zijn prachtige boek Babylon van een klokkenmaker. Een verre voorouder van een
Joodse klokkenmakers familie repareerde een torenklok, ergens in het Oosten, in een provinciehoofdstad 
aan de rand van een steppe. Toen hij aankwam hoorde hij de klok al op een kilometer afstand. Het uurwerk
was op hol geslagen en om de paar minuten klonk de sonore gong van het halve uur of de brij van slagen 
die het hele uur aangaf. De smid had met gevaar voor eigen leven getracht op z’n minst het slagwerk uit te 
schakelen, maar was niet verder gekomen dan het dempen van het geluid met een oude jutezak. Tegen de 
tijd dat de klokkenmaker arriveerde was die tot pulp geslagen. In het dorp had behalve de dove koster, 

Haagse Dominicus 1 december 2019 -1-

http://www.miwian.nl/2006-02-08/gelijktijdigheid/miwian_podium
https://www.opendebijbel.nl/?search=mat+6:25-34


sedert twee dagen niemand geslapen. Mannen en vrouwen, kinderen, zelfs dieren hadden wallen onder 
hun ogen en snauwden en grauwden tegen elkaar. Gelukkige huwelijken dreigden uiteen te vallen, een 
groot aantal vrouwen was naar familie  in andere dorpen getrokken, de koeien gaven geen melk meer. De 
klokkenmaker werd door een hese dorpsoudste ontvangen, schudde handen, dronk een glas thee en liet 
zich de bijzonderheden toeschreeuwen. Daarna stopte hij zijn oren dicht met was en beklom de toren. De 
smid ging met hem mee. Toen ze boven waren viel het uurwerk niet stil te zetten. De mannen daalden 
weer af, gingen naar de dorpsoudste en vertelden wat er aan de hand was. ‘We zullen moeten wachten; 
’zei de klokkenmaker, ‘tot het uurwerk is afgelopen’. De dorpsoudste schudde zijn hoofd en zei dat dat niet 
kon. Morgen was het jaarmarkt en als de klok niet zweeg, zouden alle kooplieden weglopen. Het dorp zou 
zoveel inkomsten missen dat het zaaigoed voor het volgende jaar niet kon worden betaald. De 
klokkenmaker keek naar de smid, spreidde zijn armen en klom weer naar boven. Daar vond hij, tussen klok 
en klepel, de dood.

Een vergelijkend element van het gelezen bijbelverhaal is onmiskenbaar. De zorgen van de dorpelingen om 
het zaaigoed. We moeten de klok op tijd hebben gerepareerd anders gaan we ten onder, wat maar deels 
waar kan zijn. Er gaat er maar een ten onder en dat is de klokkenmaker, omdat de dorpelingen geen geduld
meer hebben. We weten heus wel dat als we het bijbelverhaal lezen we toch echt wel moeten zorgen voor 
de dag van morgen. Het is een metafoor, maar we weten ook dat we onszelf een boel stress opleggen door 
strakke planningen en scherpe doelstellingen, want je wil er niet op rekenen dat je door het onverwachte 
gered wordt. Door het toeval zeggen we dan, door een coïncidentie die we niet kunnen verklaren. En toch 
gebeurt dat steeds. Zie je wel, als je maar geduld hebt hoor ik mijn vader nog zeggen als ik een 
modelbouwpakket gelijmd had en geen geduld had om het te laten drogen en het natuurlijk weer uit elkaar
viel. Overdoen en dan wachten.

Ja, wachten, geduld hebben. Eerste zondag van de Advent, waar wachten we nog op? Ik denk dat geduld 
oefenen toch iets is wat we vaak doen , maar niet meer als zodanig herkennen, soms ontwend zijn geraakt. 
Neem de zorg. Het zijn precies die aloude deugden waarop de zorg drijft en die sterk aangevochten worden
door de moderne failliete liberale rationele aanpak. Het gaat om prudentia, ik duid ze aan in de 
middeleeuwse termen, fortitudo, temperantia, Justitia, Fides, spes, caritas en patientia natuurlijk. Wees 
gerust ik ga ze niet allemaal behandelen, want ik kijk op de klok. Maar prudentia, voorzichtigheid of 
verstandigheid. Hoewel ik de vraag bij mijn laatste opname of ik wel of niet gereanimeerd wenste te 
worden wel wat prudenter had willen geformuleerd horen. Fortitudo, sterkte, moed en vasthoudendheid. 
Je vind het zowel bij patiënten als behandelaars. Allebei zijn soms verbaasd hoe je verslechterende 
omstandigheden toch zolang volhoudt. Temperantia, gematigdheid. Moeten we wel alles doen wat kan. 
Volgt er een goed gesprek over wat je eigenlijk nog wil, vooral als je aan het eind zit. Justitia. 
Rechtvaardigheid. Te dure medicijnen en de te lage salarissen op het grondvlak. Fides, geloof. Er wordt heel
veel geloofd in de zorg. In de goede afloop. Ze kunnen zoveel tegenwoordig, of is dat een bezwering. Spes, 
hoop. Aan Desmond Tutu werd ooit gevraagd waarom hij altijd zo optimistisch was. Hij antwoordde, ik kan 
niet anders I am a prisoner of hope, ik ben een gevangene van de hoop. Caritas , naastenliefde natuurlijk. 
De allergrootste die zich in zoveel vormen uit. In de discussies in de media en met de overheid gaat het om 
al deze deugden die al zo oud zijn, maar zo buitengewoon actueel.

En dan tot slot patientia. Geduld. Bijna iedereen zegt spontaan, oh , maar dat heb ik niet. Mogelijk is het 
geen kwestie van hebben. Het is meer iets van goed vooruit kunnen zien, wijsheid, zien hoe de dingen 
vallen, uit ervaring weten dat er krachten zijn die een rol spelen, waar je niet op rekent. Strategisch zijn. 
Afgelopen dinsdag was ik bij de internationale conferentie van artsen tegen kernwapens in het 
Vredespaleis. We dachten dat dat voorbij was. Die dreiging is opnieuw aan het ontstaan en niet mis. 
Verdragen die worden opgezegd, terreurstaten die in het bezit van kernwapens dreigen te komen. Pakistan
en India die elkaar  in de greep van die dreiging houden. Renovatie van kernwapens op Volkel. Het was een 
aaneenschakeling van waarschuwingen dat het iedere dag kan gebeuren. Met 40.000 kernwapens op aarde
is het meest waarschijnlijke een fout die iemand maakt. En ik dacht aan mijn overweging van vanochtend. 
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Wat is dan wijsheid en speelt geduld een rol? Er zijn veel mensen met dit onderwerp bezig en we hebben 
geen geduld, maar tegelijkertijd natuurlijk wel. Je speelt als individu maar een kleine rol, maar laat ik wel 
zeggen, dat mijn grootste zorg is dat wij zo vaak denken dat wij er niet toe doen, dat je geen stem hebt. 
Veel deugdzame hooggeplaatsten smeken om je stem, want ze kunnen het niet alleen. Verrast was ik dat 
zelfs de paus een videoboodschap tijdens die conferentie afgaf. “The use of nuclear weapons is immoral”. 
Geduld is een schone zaak zeggen we , maar misschien moeten we zeggen dat het minder schoon is dan het
lijkt. Het vergt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een juist inzicht om op het goede moment je 
stem te verheffen of juist je mond te houden. Dat vergt oefening , een heel leven lang.

Patientia. Geduld. De klok tikt maar ik wil niet de toren beklimmen uit wanhoop.

Henk Baars, 1 december 2019

Tafelgebed
Ik zag mijn god in het café
Geopenbaard in sigarettenrook.
Depressief, bedroefd en zwakjes
had hij iets van: “We leven nog’
Hij leek in niets op die ik liefheb:
dichterbij- en terneergeslagen,
als doorschijnende sterrenschaduw
vulde hij mijn leegte niet.
In het matte rossige schemerlicht,
Als iemands laatste biecht voor zijn dood,
knielde hij, kuste de mens zijn voeten
en smeekte hem om vergeving.

(gedicht Lea Goldberg)
Zien we uit naar deze zwakke god die om vergeving vraagt,
Die onverhoeds opduikt in ons leven,
het verwachte onverwachte.
Die ons voorgaat in het gebaar van warme betrokkenheid en gastvrijheid.
In dit uur van doorschijnendheid doen wij hem na,
breken het brood en schenken de wijn.
Dat we niet haastig doorslikken, maar geduldig proeven van eeuwigheid.

Voorbeden
Eeuwige,  je lijkt soms zo ver weg, ook in deze adventstijd, waarin we vol hoop en soms met ongeduld 
wachten op de menswording. Op onze menswording. Dat we mens worden zoals we bedoeld zijn, met 
echte aandacht voor de ander. 

We willen zo graag vrede in de wereld, liever vandaag dan morgen. Maar ook in ons kleine landje is dat 
moeilijk. De voor-  en tegenstanders van Zwarte Piet verketteren elkaar. Dat wij het geduld op kunnen 
brengen om naar elkaar te luisteren en ons in te leven in elkaars meningen en gevoelens.

Mijn geduld raakt op als ik zie dat klimaatproblemen worden ontkent. Dan heb ik haast en wil ik mezelf en 
anderen aansporen om snel iets te doen of juist iets niet te doen.

Eeuwige, je lijkt soms zo ver weg, zo onbereikbaar en toch ben je zo dichtbij als het gelaat van de ander 
naast ons.

We bidden om de lang verwachte, die als een kind opnieuw begint en onder ons wil wonen, één en al 
menslievendheid. Dat wij dat kind herkennen in elkaar.
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Dat wij onze naaste, die vaak zo anders is dan wij zelf zijn, met liefde en geduld tegemoet treden, in 
gesprek blijven, juist als we het niet eens zijn met elkaar.

We bidden in stilte om wat ons persoonlijk op het hart ligt en vertrouwen de voorbeden in het 
gebedenboek aan je toe.

Stilte

Er is haast bij. Ik moet antwoord. 
Maar misschien ben je eerder bij me -  ik verwacht je, kom met haastige spoed.

Amen.
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