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Dienst op zondag 6 februari 2022 

in Borne 
 

We leven nog! 
 

 

 

 

 

 

Orgelspel voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen  

Aansteken van de kaarsen 

Actie Amnesty International 

 

Moment van stilte 

 

 

 

Bemoediging 

 

vg: Onze hulp is de naam van de Eeuwige, 

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

vg: Jij die het licht geroepen hebt, 

allen: open onze ogen, wees het licht in ons bestaan. 

vg: Draag ons door nachten van pijn en zorgen 

allen: en reik ons woorden van hoop en uitzicht aan. 

vg:  Jij die ons wilt opwekken uit doodsheid en onmacht, 

allen: kom ons tegemoet en wees ons Licht, vandaag en alle dagen. 

Amen. 

 

Openingslied : Zo vriendelijk en veilig als het licht (NLB 221) 

 

Gebed om ontferming 

 

Dreiging van oorlog, 

mensen in angst en verwarring, 

vluchtelingen in modder en kou, 

heen en weer gestuurd, nergens thuis, 

kinderen verweesd, verhongerend - 

God, houdt het dan nooit op? 

 

Of ben jij juist daar 

waar oorlog dreigt, 

waar mensen in angst en verwarring wachten op wat komt, 

ben jij daar waar vluchtelingen bivakkeren in modder en kou 

en lekkende tenten, 

daar waar ze als pingpongballen worden heen en weer geslagen, 

daar waar kinderen zonder ouders zijn, honger lijden, 

en geen toekomst hebben. 

Ben jij juist daar? 

 

Dán is er nog hoop, zolang wij leven. 

Laten we dan jouw lof zingen! 

 

Loflied  Bless the Lord, my soul (NLB 103 e)  
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Inleiding 

 

In de afgelopen twee coronajaren hebben ontelbaar veel mensen het heel zwaar gehad. 

Niet alleen de mensen die direct getroffen werden door het virus en hun verwanten en 

vrienden, maar ook allen die indirect de gevolgen voelden, hetzij mentaal, hetzij 

economisch, hetzij als doelwit van bedreigingen. Er is in die twee jaar veel geprotesteerd 

en nog veel meer geklaagd over overheden, over trage besluitvorming en gebrek aan 

visie. 

Toch is er ook ongelooflijk veel aan goeds onder de mensen gedaan en worden er door 

velen bergen verzet bij het bieden van hulp. 

Dan zie je dat liefde en bewogenheid het verschil kunnen maken in een mensenleven. Je 

kunt veel te klagen hebben, maar als er iemand is die naar jouw klaagzangen wil 

luisteren helpt dat en geeft dat vaak troost en moed. 

 

Zo heeft kennelijk de schrijver van het bijbelboek Klaagliederen het óók ervaren. In 

Klaagliederen vinden we klaagzangen die waarschijnlijk al kort na de verwoesting van 

Jeruzalem en van de tempel door de Babyloniërs in 586 v.Chr. zijn geschreven. De 

ellende en verschrikkingen lijken door een ooggetuige te zijn opgeschreven. 

Ik lees een gedeelte uit het derde lied, waarin naast wanhoop ook de hoop klinkt dat God 

zijn volk recht zal doen en opluchting, misschien blijdschap zelfs, in de uitspraak: ‘we 

leven nog’. 

 

Lezing 1e Testament: Klaagliederen 3, 22-26 en 31-38 

 
17Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. 
18Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de HEER. 
19Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. 
20Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. 
21Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 
22Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. 
23Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! 
24Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd. 
25Goed is de HEER voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. 
26Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. 

 
31Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. 
32Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade; 
33slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. 
34Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, 
35dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste, 
36dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de Heer het niet zien? 
37Wie is het die spreekt, en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt? 
38Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad? 

 

Lied  Behüte mich, Gott / Behoed mij, o God (NLB 16 b) 

 

Ging het in Klaagliederen over de ramp die een volk en een stad overkwam, de 

evangelist Johannes vertelt het verhaal over een persoonlijk drama. 

 

Evangelielezing: Johannes 11, 1-16 (NBV) 

 

111Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar 

zuster Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten 

met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3De zusters stuurden 

iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde 
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zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon 

van God geëerd zal worden.’ 5Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 
6Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij 

was. 7Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8‘Maar rabbi,’ 

protesteerden de leerlingen, ‘de Judeeërs wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer 

naartoe?’ 9Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, 

want hij ziet het licht van deze wereld, 10maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij 

geen licht heeft.’ 11Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, 

ik ga hem wakker maken.’ 12De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter 

worden, Heer.’ 13Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij 

gestorven was. 14Toen zei hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, 15en om jullie ben ik blij 

dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe 

gaan.’ 16Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, 

om met hem te sterven.’ 

 

Lied  Als Gij er zijt, wees dan aanwezig (NLB 948) 

 

Overdenking (deel 1) 

 

We leven nog! Deze veelgehoorde uitspraak -zeker na tijden van rampspoed- heb ik 

gekozen als thema van deze dienst. 

‘We leven nog’ is ook de titel van een lied van Ramses Shaffey, de bekende Nederlandse 

chansonnier, componist, liedjesschrijver en acteur. Het liedje gaat coupletten lang over 

een dag waarop alles, maar dan ook álles misloopt. Ik citeer de eerste twee strofen: 

 

Alles loopt mis vandaag 

Een spijker in m'n schoen 

Uit de tram geduwd 

M'n hand verbrand aan de geiser 

Vergeten de kraan open te draaien 

 

Alles loopt mis vandaag 

De brief weer niet gepost 

De buurman kwaad 

De Gelaghkamer nog dicht 

Geen voer voor de marmot en de papegaaien 

 

Maar …(zo klinkt het refrein): we leven nog, maar we leven nog 

En we leven nog, dus niet zeuren 

 

Natuurlijk is er geen ramp gebeurd als je vergeten bent een brief te posten, ook niet als 

je een spijker in je schoen hebt en zelfs niet als je je hand hebt verbrand, hoewel dat 

natuurlijk heel erg pijnlijk is.  

Alleen al in het afgelopen jaar zijn er wereldwijd grote rampen gebeurd, zijn weer grote 

groepen mensen op drift geraakt en hebben mensen persoonlijk de meest vreselijke 

dingen meegemaakt. En inderdaad, mensen zeggen vaak als ze een ramp hebben 

overleefd: ‘Goddank, we leven nog! We zijn alles kwijt geraakt, maar we zijn er nog!’, 

net als de dichter van Klaagliederen. 

Toch zijn er meestal niet alleen gevoelens van dankbaarheid en blijdschap om het leven. 

Ook de vragen zijn meestal niet ver weg: Waarom moest mij of waarom moest ons gezin 

dit overkomen? Waar was God in die ellende? Waar was God toen ik zo ziek was of toen 

het water ons huis wegspoelde of toen ons dorp door rebellen werd aangevallen en we 

ternauwernood weg konden komen?  
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De muis op de afbeelding -hoewel ik eerder denk dat het een woestijnratje is- zit zo te 

zien te bekomen van de schrik, terwijl de kat zijn ontsnapte prooi beteuterd nakijkt, 

zinnend op een manier het beestje alsnog te pakken te krijgen. Het ontsnapte diertje zal 

waarschijnlijk geen dankbaarheid voelen, of de vraag stellen: ‘waarom ik?’ Het gaat weer 

door met z’n leven totdat hij de kat opnieuw tegenkomt en misschien minder gelukkig is. 

De mens die in zijn bestaan is bedreigd blijft ermee bezig en stelt vragen, existentiële 

vragen. Vragen als: Kon God dit niet voorkomen? Is wat mij is overkomen een soort 

straf? Is God er wel of is de hemel leeg of doof? Wat geloof ik eigenlijk nog? Doet het er 

überhaupt toe dát ik geloof? Het zijn vragen die raken aan het bestaan, aan het leven én 

geloofsleven van mensen. Juist in tijden van tegenslag, onverwachte rampspoed, ziekte, 

oorlog, economische malaise komen de vragen. Maar altijd is er ook die andere kant: dat 

is de hoop én de liefde. Tussen de puinhopen van Jeruzalem kon de dichter zélfs in zijn 

klaagzang uitroepen: “Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: Genadig 

is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.” 

Deze hoop geeft de dichter moed om het vol te houden, om te blijven vertrouwen op zijn 

God die álles in zijn hand houdt: goed én kwaad.  

Hij kon daar kennelijk mee uit de voeten. Zijn liefde voor en vertrouwen in God is groter 

dan alles wat hem aan kwaad getroffen heeft. 

Voor ons is dat wel het moeilijkste om mee te leven, want wij dichten God graag alleen 

het goede toe. ‘God is liefde’, zeggen we graag. Maar door heel de bijbel heen is God niet 

enkel liefde. De bijbelse God wordt juist getekend als een God die het goede dat mensen 

aan anderen doen liefheeft, maar het kwade dat mensen elkaar aandoen verafschuwt en 

bestraft. En als je even nadenkt weet je dat ook ons eigen rechtvaardigheidsgevoel zo in 

elkaar zit: wie goed doet moet worden beloond, wie kwaad doet moet worden gestraft. 

Dat gevoel projecteren we ook op God. 

Wat dat betreft is de mens een vat vol tegenstrijdigheden: We willen God zien als louter 

Liefde (met hoofdletter), maar als iemand ons te na komt mag de hemel die mens 

onmiddellijk vergelden wat die persoon jou heeft aangedaan. Een gevleugelde uitspraak 

in dit verband is: ‘God straft onmiddellijk.’ Dat klinkt eerder als een wens dan als 

vaststelling van een feit. Het is maar goed dat we de vergelding van kwade daden in 

handen van onafhankelijke rechters hebben gelegd. 

 

Ja, vragen blijven we stellen bij wat ons aan kwaad overkomt en ieder moet daar zélf 

telkens weer mee aan het werk en in het reine zien te komen, een leven lang. 

De theoloog en dichter Willem Barnard verwoordde in het lied ‘Gij hemelhoog verheven’ 

juist ook die vragen, hoewel hij richting het eind van het lied ook tot een soort antwoord 

probeert te komen. We zingen de eerste 6 coupletten waarin juist dat vragen centraal 

staat. Daarna ga ik verder met de overdenking.  

 

Lied  Gij, hemelhoog verheven (NLB 851), coupl. 1 t/m 6 

 

Overdenking (deel 2) 

 

Volgens de theoloog die het commentaar schreef bij de teksten van het leesrooster voor 

deze dag kun je het Johannesevangelie niet openslaan of het is wel Pasen. Telkens is er 

weer bevrijding uit de dood. Dat begint al op ‘de derde dag’ bij de bruiloft in Kana, waar 

het feest en daarmee het leven van de jonggehuwden (en dus de schepping) stagneert. 

Jezus brengt dat leven weer op gang. 

Ook Lazarus wordt op ‘de derde dag’ opgewekt. Niet voor niets wacht Jezus twee dagen 

voor hij uiteindelijk naar Judea vertrekt, naar de bedroefde zussen van Lazarus, opdat de 

opwekking ‘ten derden dage’ zal geschieden.  
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De naam Lazarus is afgeleid van de Hebreeuwse naam Elʿāzār, oftewel Eliëzer, wat 

betekent: God heeft geholpen. 

De leerlingen hebben het er niet zo op. ‘Waarom wil je toch naar Judea, terwijl ze je daar 

hebben willen stenigen?’ En waarom moest Lazarus sterven? ‘Opdat jullie tot geloof 

komen’, zegt Jezus.  

Dat is best een lastige. Liet Jezus de zieke Lazarus doodgaan ter ere van God en van 

zichzelf? Dat geloof je toch niet?! Nee, dat geloof ik ook niet.  

Het is ook maar zeer de vraag of Lazarus lichamelijk ziek was en lichamelijk was 

gestorven. In de bijbel staan de woorden ‘leven’ en ‘dood’ lang niet altijd voor lichamelijk 

leven en de lichamelijke dood. Mensen leven soms alsof ze dood zijn. Ze eten, drinken, 

werken, slapen, maar leven hun leven niet in verbinding met anderen en ook niet in 

verbinding met God of met het goddelijke. In bijbelse termen leef je dan als een dode. 

Toch is het de vraag of het in dit verhaal Lazarus was die leefde als een dode. Wie was 

hier de dode? Was dat Lazarus, of doelde de evangelist op de mensen die tot geloof 

moesten komen, zoals de leerlingen, de omstanders? En was Lazarus (God heeft 

geholpen) hier het middel om dat doel te bereiken? Ook hier weer een gelaagd verhaal 

over dood en leven, maar vooral weer over liefde. Want deze Lazarus was de ‘geliefde’ 

vriend van Jezus. Jezus had Marta en Maria en Lazarus lief, zo staat er in de Griekse 

tekst. Verderop in het verhaal staat dan ook dat Jezus huilde om de dood van deze 

geliefde vriend. 

Ja, wat is hier ‘dood’, wat is ‘leven’? Wie leeft, wie is dood? Jezus ging zijn dood 

tegemoet, maar leeft. Lazarus was dood, maar werd tot leven geroepen.  

Ook wij zijn soms ‘dood’, staan niet in verbinding met anderen, met God, met onszelf. 

Het is een soort afgesneden zijn van je bron. Dat kan inderdaad voelen als dood zijn, als 

droogte, als woestijn, als ballingschap. 

En dan kan er plotseling een mens zijn die jou roept, die jou opwekt uit dat doodse, die 

jou uit je ballingschap terug leidt naar het leven, die jou helpt je bron te hervinden. Dan 

roep je misschien ook: we leven nog! Of misschien zelfs: We leven weer! 

 

Ondanks dat herwonnen leven zullen er telkens weer nieuwe vragen opkomen, zal hoop 

opnieuw vervliegen, zullen tranen worden vergoten. Maar er zal ook altijd weer liefde zijn 

en nieuwe hoop. Zoals ook Ramses Shaffey concludeert in het laatste couplet van zijn 

lied: 

 

Alles loopt mis vandaag 

Een nieuw mens ontmoet 

Gemind en gehuild van het lachen 

Een nieuw gezicht, een nieuwe droom 

Die nu al onrust gaat zaaien 

 

Maar …..we leven nog! 

 

 

Tot slot zingen de laatste vier coupletten van het lied ‘Gij hemelhoog verheven’, waarin al 

onze vragen lijken op te lossen in de liefde waarmee God ons omringt. 

 

Lied  Gij, hemelhoog verheven (NLB 851), coupl. 7 t/m 10 

 

Open ruimte 

 

Gebeden 
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God, jij hebt ons geroepen paasmensen te zijn,  

mensen die weet hebben van hoop. 

Maar ook mensen die durven vragen, telkens weer. 

 

We bidden voor mensen die opgesloten zitten 

in zichzelf, in een leven dat ze niet willen, 

in een geloof dat hen beknelt. 

Dat zij met hulp van anderen de boeien kunnen verbreken. 

 

Voor zieken bidden wij, voor wie staat voor een zware operatie, 

voor wie weet niet meer beter te worden, 

voor wie rouwt om het verlies van een geliefde. 

 

Voor onszelf bidden we, 

dat we trouw blijven aan jou, 

dat we trouw blijven aan deze wereld, 

dat we mee blijven werken aan vrede, 

aan rechtvaardigheid, 

dat we mensen helpen opstaan 

tegen alles wat het leven vernietigt. 

Amen. 

 

Slotlied Aan onszelf teruggegeven (ZZZ 224 b) 

 

Woorden ter afsluiting 

 

Liefde, sterker dan de dood heeft Jezus ons voorgeleefd.  

Geroepen zijn we en worden we telkens weer  

om die liefde te laten zien in ons doen en laten. 

Moge de God van liefde ons daartoe zegenen. 

 

Gezongen zegenbede: Behoed en bewaar Jij ons, lieve God (ZZZ 252) 

 

Doven van de kaarsen  

 

Orgelspel na afloop van de dienst 

 

Collecte bij de uitgang voor de Stichting INLIA 

 


