Brood op het water
‘Columns van een VLOP’

Operation Ocean Shield
26 januari 2014 - 31 mei 2014

Inhoudsopgave

Kerkwimpel
.
Inleiding
.
Woord vooraf
.
Een goed begin
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Passageverbod
Kerkdienst
.
Overdenking
.
SOA zonder plaatjes
Kerkdienst
.
Overdenking
.
De tijd van je leven
Kerkdienst
.
Overdenking
.
De toerist
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Dark (In)side
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Sans souci
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Who the F*** ben ik?
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Moreelmeting
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Miscommunicatie
Kerkdienst
.
Overdenking
.
In concert
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Adaptatie
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Wakker worden naast een vreemde
Kerkdienst
.
Overdenking
.
Tot slot
4 mei herdenking
.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

4
6
8

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

12
15

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18
22

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26
30

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

34
38

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

40
43

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

46
49

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

54
57

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

62
66

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

70
73

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

78
83

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

88
91

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

Kerkwimpel
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Al sinds de Nederlands-Engelse zeeoorlogen in de 17e eeuw wordt
de zogenoemde Kerkwimpel aan boord van zowel Nederlandse als
Engelse marineschepen gevoerd en tijdens kerkdiensten-op-zee
gehesen. De wimpel is – opmerkelijk genoeg - een combinatie
van de Engelse en de Nederlandse oorlogsvlag. In de 17e eeuw
werd tijdelijk een staakt-het-vuren in acht genomen als de wimpel
was gehesen tijdens een godsdienstoefening aan boord. En nog
steeds wordt er in het operationele programma op zee – indien
mogelijk – rekening gehouden met de kerkdienst. Dit uit respect
en ook zodat zoveel mogelijk al dan niet gelovige opvarenden de
godsdienstvrijheid kunnen vieren.
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Inleiding
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Het marine-fregat Zr.Ms. Evertsen heeft van 26 januari tot 31 mei
2014 deelgenomen aan de anti-piraterijoperatie Ocean Shield. Aan
boord bevonden zich ruim tweehonderd Nederlandse militairen
en een vlootpredikant, ds. Johan Trouwborst. Tijdens deze maandenlange missie heeft hij dertien kerkdiensten aan boord verzorgd,
die gemiddeld per zondag op zee door dertig opvarenden werden
bezocht.
De liturgieën van deze kerkdiensten en de bijbehorende overdenkingen zijn gebundeld in dit boekje getiteld ‘Brood op het water’. Johan
noemde zijn overdenkingen ‘columns’, vandaar de ondertitel
‘Columns van een VLOP’. Het geheel wordt afgesloten met de tekst
die Johan heeft uitgesproken tijdens de 4 mei-herdenking aan boord.
De Evertsen heeft tijdens deze reis twee keer nadrukkelijk het
nieuws gehaald en dat is terug te lezen in de columns. De ene keer,
omdat er vier bemanningsleden werden gerepatrieerd vanwege
ongewenst gedrag. De impact hiervan was groot, niet alleen aan
boord ook daarbuiten. Sommige Nederlandse kranten maakten er
met sensationele koppen groot nieuws van. De andere keer was
nadat het fregat acht Jemenitische drenkelingen had gered in de
Golf van Aden.
Wat mij betreft heeft Johan zijn meest ontroerende column gehouden op de zondag, twee dagen na deze redding, met als titel
‘De tijd van je leven’.
De gebundelde columns geven een goed beeld van wat het leven op
zee betekent, inclusief maanden van huis zijn. Al sinds Michiel de
Ruyter in de 17e eeuw varen dominees en paters (en sinds een halve
eeuw ook humanistische raadslieden) mee aan boord. Geestelijken
aan boord ervaren aan den lijve wat het betekent om letterlijk met
mensen in zee te gaan. Leven op zee is een intensivering van leven;
mooie dingen worden mooier en minder mooie dingen minder
mooi. Dit intense zeemansleven is op elke bladzijde terug te lezen
in deze bundel. Het taalgebruik van Johan is direct, concreet,
onverbloemd, humoristisch, vaak zeer poëtisch en vol geloofsvertrouwen. Voor mij is hierbij in al deze opzichten typerend als Johan
schrijft: ‘liturgie is vrijen met God’
Ik wens de lezers van deze schitterende bundel dezelfde verwondering toe die ik heb ervaren bij het lezen ervan, inclusief af en toe
een rode koon.
Ds. Klaas Henk Ubels
Hoofdkrijgsmachtpredikant
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Woord
vooraf

Johan Trouwborst
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Elke zondagmorgen op zee is er kerkdienst aan boord.
Een onderhoudsbeurt in een van de verblijven.
Een pauzenummer tussen de bedrijven door.
De grap is dat het niet zoveel om het lijf heeft.
Mensen luisteren er met elkaar muziek,
horen een verhaal uit de Bijbel,
een flard van een gedicht,
een column van de vlop (= vlootpredikant),
een kort gebed.
Zelf doen ze dus bijna niks.
Niet veel meer dan ademhalen, hun gedachten laten varen
en gevoelens toe te laten.
Laat dat nu net de bedoeling zijn.
Het werkt heel eenvoudig.
Kerkgangers moeten niks.
Zij kiezen zelf hun moment.
Om even niet geleefd te worden,
maar weer meer zichzelf bewust.
Niet ingewikkeld allemaal. Wel basic.
Want zo sla je de weg naar binnen in.
De route naar interne stilte.
Als vlootpredikant zeg ik tegen mijzelf:
Mensen moeten weten
dat jij weet
dat zij daar zijn.
Deze inspiratie is mij gelovig komen aanwaaien.
Ik heb ontdekt dat Jezus ons altijd ziet als mens.
Daar ruil ik mijn eigen blindheid graag voor in.
Het is wat de mystica Theresa van Avilla ergens zegt:
Ik vraag jullie niet om grootse, ernstige overdenkingen
in je op te nemen, alles wat ik van jullie vraag is dat jullie kijken.
Zo beleef ik kerkdiensten aan boord:
wij mogen ons gezien weten
en vervolgens onze ogen open doen!
Zien is geloven.
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Ik wil mijn hoorders bedanken
voor prikkeling en uitdaging.
Ook voor het idee deze columns te bundelen.
Bas de Vries en Laïto Rombley
voor hun koste(r)lijke arbeid.
Zij verluchtigden vieringen met muziek,
waardoor woorden vleugels kregen
en mensen zichzelf zomaar lieten meenemen.
Ook was ik happy met de logistieke ondersteuning
van de LDV. (= logistieke dienst verzorging)
Brood en wijn worden mede mogelijk gemaakt
door koffie en cake.
Ik geniet van deze bundel columns als reis in de reis.
Wie zich er lezend in waagt wens ik: behouden vaart!
In zee, Hemelvaartsdag 2014
Johan Trouwborst
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Een goed
begin

Kerkdienst / Onderhoudsbeurt
In zee, 2 februari 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Bas de Vries
mmv LDV
Entrée met muziek:
Morning has broken, Cat Stevens
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
Muziek: Old & wise, Alan Parsons Project
Uit de Bijbel: Genesis 1,1-19
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog
woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest
zweefde over de wateren.
God zei: ‘Er moet licht komen’, en er was licht. God zag dat het
licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht
noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en
het werd morgen. De eerste dag.
God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de
watermassa’s van elkaar scheidt.’ En zo gebeurde het. God maakte het
gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.
Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen.
De tweede dag.
God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. Het droge noemde
hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag
dat het goed was.
God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende
planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo
gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende
planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God
zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag
te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de
dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God maakte
de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het
kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste
ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen
over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis.
En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De
vierde dag.

Muziek: Fix you, Coldplay
Column: Een goed begin
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Muziek: Running on faith, Eric Clapton
Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: You’ve been loved, George Mickael
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegen: elkaar het goede gunnen
We zeggen met z’n allen:
Mogen wij elkaar tot zegen zijn
in het leven dat we samen delen
in alles wat ons te doen staat
in alles wat ons overkomt
mogen wij er voor elkaar zijn.
Voorganger: in de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.

Koffie met originele kerkcake
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Een goed begin…
Beste mensen,
De trossen zijn alweer een week los.
We varen en oefenen.
Zeven dagen en nachten.
We zijn de grens weer over van land en water.
Geen vaste grond meer onder de voeten.
Maar eindeloze zee vol deining en stroming.
Vorige week zijn we de grens overgegaan.
We hebben het allemaal zien gebeuren.
Stap voor stap.
De valreep wordt verwijderd.
Slepers trekken je los van de steiger.
Er ontstaat afstand tussen wal en schip.
Eerst een meter, tien meter, honderd meter.
Steeds meer meters.
Grote mensen op de kade veranderen in kleine
stippen.
Onze geliefden verdwijnen achter de horizon.
Iemand zei deze week:
heel gek, maar de week voor vertrek
leek het ook of ik al weg was.
Ik was thuis, maar in gedachten al aan boord.
Als je lang gaat varen, ga je je losmaken.
Ook van binnen gaan de trossen los.
Dat is ons lot. Ons leven in de marine.
Steeds is er dat komen en gaan.
Je neemt afscheid. En komt weer terug.
Je leeft onder één dak, maar ook in twee werelden.
In de woorden van Alan Parsons Project:
‘And to those I left behind, I wanted you to know,
You’ve always shared my deepest thoughts.’
De commandant van de RDAM (Rotterdam)
zei bij vertrek eens:
Dat is de romantiek van de zeeman.
Thuis verlangt hij naar zee.
Op zee verlangt hij naar huis.
Het gaat heen en weer. Op en af. Als eb en vloed.
Afgelopen hebben we volop gewerkt.
Maar we moesten ook nog inslingeren.
Vanwege ons vertrek. Afscheid daar moet je doorheen.
Dat duurt even.
Vier maanden varen

is niet twee keer knipperen met je ogen.
Nee, je kunt je woest en ledig voelen. Dor en doods.
Donker.
Je pinkt een traantje weg.
Totdat het binnen weer opklaart.
Dan wordt het weer lichter.
In het begin van de Bijbel is het ook woest
en ledig.
De aarde is nog dor en doods.
Duisternis ligt op de zee.
Als in een grauwsluier gevangen.
Alleen maar grijstinten. Nergens kleur.
Totdat het licht doorbreekt.
Tot het moment dat God zegt: ‘er moet licht komen’.
Want zonder licht is er geen leven.
Wij zijn gebouwd op licht.
Licht en warmte doen ons goed.
In het licht gaan wij dingen zien.
Wat we voorheen niet zagen, wordt ons duidelijk.
We leren de dingen onderscheiden.
Het is niet langer één grauwe massa meer.
Zo lees ik ook het scheppingsverhaal.
Dat God schept wil zeggen: Hij maakt onderscheid.
Het scheppingsverhaal is een scheidingsverhaal.
Dingen lopen niet langer door elkaar.
Nee, ze vallen op hun plek.
Licht wordt gescheiden van donker.
Voortaan is er dag en nacht.
En dat is dag en nacht verschil.
Ook is er verschil tussen hoog en laag.
We krijgen de hemel als dak boven ons hoofd
En de aarde als vaste grond onder de voeten.
Hemel en aarde staan voor maximale ruimte.
Wij leven hemelsbreed en aardediep.
Verder wordt de zee gescheiden van land.
Land wordt woonland. En water vaarwater.
En ze moeten worden gescheiden,
anders krijgen we natte voeten.
En later worden man en vrouw gescheiden.
Die zijn niet één pot nat.
Dat wisten wij al lang.
Mannen komen van Mars.
En vrouwen van Venus.
Maar zegt Genesis: ergens is er connectie.
Allebei komen ze uit Gods hand.
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Dat is de schoonheid van het verschil.
Waarom lezen we Genesis vandaag?
Omdat ik aan het begin van onze reis,
bij het begin wil beginnen.
Met het licht. Zonder licht gaan we zwaar.
Maar in het licht valt alles mee.
Wij zeggen: een goed begin is het halve werk.
Maar lezend in Genesis zeg je:
een goed begin is het hele werk.
Een goed begin is een begin in het licht.
Wat ik mooi vind is dat wij het licht niet hebben
uitgevonden.
Het is er al. Het is ons voor.
Licht is een uitvinding van God.
Is dat ook niet de humor in het verhaal?
Als God spreekt … wordt het licht…
Het is al licht op de eerste dag.
Zon en maan komen pas kijken op de vierde dag.
De zon is niet meer dan een lamp voor de dag.
En de maan niet meer dan een lampion voor de nacht.
Het licht van God gaat boven alles.
In dat licht zien wij elkaar.
Dat besef zit eigenlijk diep verankerd
in alle religies en culturen.
In dat besef beginnen wij onze reis.
Dat is een goed begin.
Ik sluit af met een verhaal uit Afrika.
Lang geleden leefde in Ethiopië
een vader met zijn drie zonen.
Omdat hij voelde dat hij niet lang meer zou leven,
wilde hij zijn bezit onder hen verdelen.
Maar hoe moest hij het huis, de stallen en de schuren
verdelen?
Daarom besloot hij zijn hele bezit aan slechts één
zoon toe te vertrouwen. Maar aan wie?
De vader zei tot zijn zonen:
‘Ik geef jullie elk een goudstuk.
Daarmee moet je iets kopen
dat de hele kamer kan vullen.
Wie daarin slaagt, krijgt mijn hele bezit.’
De oudste dacht: ‘Ik ga naar de markt om stro te
kopen.
Daarmee kan ik de hele vloer van de kamer
bedekken.’
De tweede zoon dacht: ‘Ik koop veertjes.’
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En de jongste? Die begon heel diep na te denken.
Toen stond hij op en haastte zich naar de markt…
De volgende dag kwamen de drie zonen met hun
geschenk bij vader.
De oudste spreidde zijn stro over de vloer uit.
Maar hij kon er maar één hoek van de kamer mee
bedekken.
De tweede zoon strooide met beide handen zijn veren
over de vloer uit.
Maar kon er de kamer niet mee vullen.
Toen kwam de jongste met een klein pakje.
‘Een kaars!’ lachten de broers.
Maar de jongste broer stak de kaars aan
en de hele kamer was vol licht.
‘Vader’, zei de jongste,
‘moge dit licht van vrede hier altijd wonen.’
Toen stond de vader op en zei: ‘Vrede zij met jou,
mijn zoon.
Het licht van deze kaars vult de hele kamer
en vervult mij met blijdschap en hoop.
Jou vertrouw ik mijn hele landgoed toe.
Beheer het wijs en rechtvaardig.
Wees een licht voor je broers.
Moge de vrede in jullie hart wonen nu, morgen en altijd!’
Moge het zo zijn, voor ons a/b Hr.Ms. Evertsen.
Heel Ocean Shield.
Misschien hebben wij gemakkelijk praten.
Bij ons schijnt de zon. Er is licht alom.
De wateren onder ons worden warmer.
Ook aan dek aangename temperaturen.
Hier verdwijnt donker als sneeuw voor de zon.
In Nederland zijn de temperaturen rond het vriespunt.
Soms beneden nul.
Dan worden de ruiten gekrabd.
Er wordt zand op de stoep geschept.
En zout gestrooid op de openbare weg.
Bij ons in het licht van the Middle East krijgt alles
kleur, denk aan Den Helder - gevangen in tinten grijs - ,
omdat daar in april het licht pas breken wil.
Zo rond Pasen.
Als Christus opstaat uit de dood,
Toen het nog vroeg op de morgen was - half donker –
om ons in het zonnetje te zetten.
Amen.
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Passageverbod

Kerkdienst / Onderhoudsbeurt
In zee, 9 februari 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Bas de Vries
mmv LDV
Entrée met muziek:
Mediterranean Sundance, Al Di Meda
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
Muziek: Adiemus, Karl Jenkins
Uit de Bijbel: Exodus 14
Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk
gevlucht was, kregen hij en zijn hovelingen spijt. ‘Hoe konden we
Israël zomaar laten vertrekken!’ zeiden ze. ‘Nu zijn we onze slaven
kwijt.’ De farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn
krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee, en ook alle
andere. Hij zette de achtervolging van de Israëlieten in, die onbevreesd vertrokken waren.
De Heer zei tegen Mozes: ‘Waarom roep je mij te hulp?’ Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven de
zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken
zodat ze hen achterna gaan, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de
farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters, ten val te brengen. De
Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik in mijn majesteit
de farao, met al zijn wagens en ruiters, ten val heb gebracht.’
De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was
gegaan stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor
hen uit ging stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de
Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant
bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de
nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen.
Toen hield Mozes zijn arm boven de zee, en de Heer liet de zee terugwijken door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te
laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Het water spleet,
en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land;
rechts en links van hen rees het water op als een muur.
De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de
farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in. Maar in de
morgenwake keek de Heer vanuit de vuurzuil en de wolkkolom neer
op het Egyptische leger en zaaide paniek onder hen. Hij liet de wielen
van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren de grootste moeite
hadden om vooruit te komen. ‘Laten we vluchten!’ riepen ze. ‘De
Heer steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons!’ De Heer zei tegen
Mozes: ‘Strek je arm uit boven de zee; dan stroomt het water terug,
over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters.’
19

Mozes gehoorzaamde, en toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee
terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchtten het water
tegemoet, de Heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens
en ruiters, die achter de Israëlieten aan de zee in gereden waren; niet
een van hen bleef in leven. Maar de Israëlieten waren dwars door de
zee gegaan, over droog land, terwijl rechts en links van hen het water
als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag
uit de handen van de Egyptenaren.

Gospel: Go down Moses
Go down Moses
Way down in Egypt’s land
Tell old tell Pharao
To let my people go
Go down Moses
Way down in Egypt’s land
Tell old tell Pharao
You get to let
To let my people go
When Israel was in Egypt’s land
Let my people go
Oppressed so hard they could not stand
Let my people go
Thus spoke the Lord Moses said
If God our sight despaired
The Lord told Moses what to do
To lead the children of Israël through
Go down Moses, way down in Egypt’s land
Tell old Parao, Let my people go

Column: Passageverbod
Muziek: How great thy art, Elvis Presley
Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: Fragile, Sting
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Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegen, elkaar het goede gunnen
Behoed ons
Zegen ons
Bewaar ons
U die ons hebt toegekeerd naar elkaar
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden

Koffie met originele kerkcake
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Passageverbod
Beste mensen,
Afgelopen week was de transit door de Middellandse
Zee.
We tikten Griekenland aan.
Passeerden Malta en Kreta.
Met Athene in de verte op de achtergrond.
De bakermat van onze beschaving.
Waar Socrates na al te lastige vragen
zijn gifbeker tot de laatste druppel leegdronk.
En nu gaan we: en route Suezkanaal, met daarachter
de Rode Zee.
De zee waarin Farao met man en muis verging.
Nog even en we varen over de restanten van zijn
wagenpark.
Het verhaal gaat ongeveer als volgt.
Het volk Israël is in Egypte.
Jaren geleden was het daar gekomen. Vanwege
hongersnood.
Thuis was het eten op, maar in Egypte is graan in
overvloed.
Volle schuren. Vandaar.
Eerst gaat het goed.
Jozef – de zoon van aartsvader Jakob – schopt het tot
onderkoning.
Maar tijden veranderen.
Nu worden de Hebreën onderdrukt. Als slaven
misbruikt.
Ze moeten hard werken.
Stenen bakken in ovens.
Steeds meer en meer.
Het volk gaat gebukt.
Het kreunt onder hard regime.
Dan wordt Mozes door God geroepen.
Hij is de sterke man die zijn volk moet bevrijden.
Maar Mozes heeft er helemaal geen zin in.
God bekijkt het maar.
De Eeuwige zoekt maar iemand anders.
Hij krijgt nul op rekest.
Maar na lang heen en weer praten gaat Mozes toch.
Onder bepaalde voorwaarden wel te verstaan.
Hij eist onder andere een tolk.
Want zelf kan hij niet goed spreken.
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Tolken zijn net engelen.
Zij vertalen niet alleen woorden. Zij wekken ook
verstaan.
Zonder tolk wordt de uittocht Mission Impossible.
Mozes krijgt wat hij wil. Zijn broer gaat mee als tolk.
Maar ondertussen blijft het rommelen tussen Mozes
en de Heer.
Mozes zegt: ‘Waarom stuur je mij naar je volk,
terwijl je zelf niks doet om het te redden?
Je bent toch geen God om met je armen over elkaar
toe te kijken?
Met de duimen in je vest? Met een dikke sigaar in je
mond?’
Lekker klassiek geeft Mozes God de schuld van alles.
Mozes heeft het maar moeilijk met God.
En God heeft het moeilijk met Mozes.
Dat is trouwens het lot van een echte profeet.
Meestal ligt het grondpersoneel overhoop met de
baas boven.
Eerst moet de profeet door z’n eigen verzet heen.
Om pas daarna zijn eigen roeping op het spoor te
komen.
En ook dan gaat het nog niet van een leien dakje.
Kijk maar naar Mozes.
Na alle gedoe met God begint nu het gelazer met
Farao.
Die wil zijn slaven natuurlijk niet laten gaan.
Dat is zonde van het geld.
Niet goed voor de schatkist.
Schadelijk voor de economie.
Farao vindt Mozes’ plan geen goed plan.
Hij laat niks en niemand gaan. Basta!
Oftewel in onze taal:
Er geldt een passageverbod over alle open dekken,
voor alle Israëlieten!
En Mozes? De driftkop wordt kwaad.
Hij vervloekt Farao. En gaat tekeer tegen de Heer.
Hij zit aan twee kanten klem. Tussen de koning en
God.
En tot overmaat van ramp keert zijn eigen volk zich
tegen hem.
Ze blijven liever slaven dan de weg naar de vrijheid in
te slaan.
Dat sprookje van bevrijding geloven ze niet meer.
Ondertussen is er een soort balance of power.

Aan de ene kant Farao. Hij regeert met harde hand.
Aan de andere kant Mozes. Die ook van geen wijken
weet.
En gek genoeg lijkt God in beide de hand te hebben.
Er ontstaat een eindeloze strijd.
Een gevecht over tien ronden.
Tien plagen treffen Farao.
Water verandert in bloed.
Dan weer stikt het van de kikvorsen.
Dan weer wordt Egypte getroffen door hagel en
bliksem.
Het gaat maar door. Totdat de koning knakt.
Hij geeft zich gewonnen en zegt:
‘Laat die Hebreeërs gaan. Laat ze in hemelsnaam
gaan!’
Maar hij heeft het nauwelijks gezegd, of hij krijgt
alweer spijt.
Het is alsof Farao switcht van hersenhelft.
In eerste instantie denkt’ie: goed idee.
Even later: Nee, toch geen goed idee!
Hij laat zijn strijdwagens en –rossen inspannen.
En zet de achtervolging in.
Het volk was onbevreesd vertrokken.
Ze gingen hun bevrijding tegemoet.
Maar het loopt op niks uit. Een anticlimax.
Stel je voor: Daar sta je dan.
Achter je de vijand, vóór je het water.
Je kunt geen kant op.
Zie je wel, de hele expeditie is gedoemd te mislukken!
We hadden nooit moeten gaan.
En Mozes krijgt de schuld.
‘Waren er soms geen graven in Egypte,
dat je ons hebt meegenomen om hier in de woestijn
te sterven?’
Wij kunnen beter werken voor de Egyptenaren
dan doodgaan in de woestijn.
Daar krijgt je nog een steen. Hier alleen maar zand.
Zo moppert men, staande aan de kant, op de oever
van de zee.
Dan klinkt daar weer die vreemde stem.
Die alles in gang heeft gezet.
Maar die je blijkbaar ook in het nauw brengt.
‘Zeg tegen je mensen dat ze verder trekken’, klinkt
het.
Dóórgaan dus.

Maar doorgaan kan toch niet?
Want voor hen is de zee!
Daar staan ze op de grens van land en water.
Verder trekken kan op één conditie.
Alleen in vertrouwen dat God redt.
Maar ondertussen denk je: ik ben toch niet gek?
Een doodlopende weg wordt toch geen doorgaande
weg?
Zo zit je dan te piekeren. Een hoofd vol spinrag.
Je bent de weg kwijt, totdat de weg zich opent voor
jou.
Dat is de oerervaring van Pasen. Van Passover.
Daar waar geen weg is, ontstaat toch een weg om te
gaan.
Er gelden geen passageverboden meer.
Dan ga je de wereld anders bekijken.
Water waar je eerst bang voor was, wordt een muur
om je heen.
Je gelooft je eigen ogen niet.
Je gaat de grens over van land en water.
En droogvoets bereik je de overkant.
Nog even over Mozes.
Zijn naam betekent: uit het water getrokken.
Als kind dobberde hij doelloos in z’n biezen mandje
in de rivier.
Totdat een prinses hem uit het water haalde.
Nu wordt ook het volk uit het water gehaald.
Dat is ook het symbool van de doop.
Het water waarin je dreigt te verdrinken, opent zich.
Je wordt eruit getrokken.
Jezus ging koppie onder in de Jordaan.
Maar stond even later op de oever.
Hij stierf op Goede Vrijdag, maar stond op met Pasen.
Bij de Marine weten we daar alles van.
Of het nu Boreas betreft, de heerser der Noordelijke
zeeën,
of Neptunus op het halfrond:
Wij weten: cruciale grenzen worden door de doop
gemarkeerd.
En dan doen we een fascinerende ontdekking.
De grens waarop je stuit blijkt zich te openen!
Of het nu de poolcirkel, de evenaar of de Rode zee is.
Of dat je het zelf bent.
Steeds blijkt: we kunnen verder.
Door het water loopt een pad. De nieuwe waterweg.
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Dat is de doop.
Of het allemaal gebeurd is, zoals geschreven staat?
Voor Farao en zijn mannen en vrouwen hoop ik
van niet.
Als één ding maar wel echt gebeurt.
Dat wij onze weg vinden in vrijheid.
En ons door niets laten weerhouden.
Nelson Mandela zat 27 jaar gevangen voor zijn
vrijheid.
Het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn.
De weg naar de vrijheid is een lange weg.
Tot slot nog een klein opkikkertje:
Er waren eens twee kikkers
die speelden in de kleine vijver achter de boerderij.
Plotseling vielen ze in een emmer melk,
die stond in het water om af te koelen.
Ze probeerden er uit te wippen, maar…
het lukte hen niet om over de rand van de emmer te
springen.
‘Ach,’ zei de ene kikker, ‘waarom zou ik mij nog
inspannen?
Ik zal toch verdrinken! Ik geef het op!’
Hij spartelde niet meer en verdronk.
‘Hé,’ zei de andere kikker. ‘Waarom zou ik het
opgeven?
Ik kan mij net zo goed nog wat inspannen.
Je kunt nooit weten!’
En hij bleef spartelen, uren en uren.
Laat in de avond, voelde hij onder zijn pootjes kleine
brokjes.
Hij kreeg nieuwe moed en spartelde verder.
Er vormde zich een brok vaste boter.
Hij sprong er op, keek even rond en waagde de
sprong…
Hij had zijn vrijheid terug.
Moge het zo zijn. Voor ons allemaal.
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SOA,
zonder
plaatjes
Kerkdienst / Onderhoudsbeurt
In zee, 16 februari 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Bas de Vries
mmv LDV
Entrée met muziek:
Sunday Morning, The Velvet underground
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
Muziek: Ave Maria – ode aan de vrouw, Café del Mar
Uit de Bijbel: Genesis 1
God zei: ‘Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en
de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles
wat daarop rondkruipt.’
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep
hij de mens, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.
God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was.
Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Muziek: Concerto in F minor, Largo, J.S. Bach
Een stukje Bijbels Turks Fruit: Hooglied 7
Meisje: Draai je om, draai rond,
Meisje uit Sulem, zo graag
Kijken we naar jou.
Hij:

Wat kijken jullie naar haar,
Ze is geen soldatenmeid!?
Je loopt bevallig
Ze schrijdt op haar sandalen
een echte prinses.
Meesterhanden boetseerden
je heupwiegende lichaam.
Je ronde navel
is een wijnbokaal gelijk.
En je buikgewelf?
Voorwaar een tarwebergje,
dat door lelies wordt omzoomd.
Als hindekalfjes
zijn je borsten, de tweeling
van een gazelle
Als een ivoren
toren je hals, je ogen
als klare vijvers,
je neus is de Libanon,
neerkijkend op Damascus.
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Zij:
Hij:

Je hoofd rijst omhoog
als de Karmelberg, waarvan
lokken afdalen.
In hun purperen strengen
heb je de koning verstrikt.
Hoe heerlijk ben je,
liefste, hoe verrukkelijk,
één en al genot!
Een ranke palm is je gestalte, je borsten
zijn druiventrossen.
Ik zei: in die boom wil ik klimmen
de takken stevig vastgrijpend
Je tong is als wijn
die mij zoet toevloeit over lippen en tanden.
Van mijn geliefde ben ik
en naar mij gaat al zijn begeren uit.
Kom, liefste van mij,
laten we toch wegsluipen
samen naar het veld
om daar te overnachten
tussen de hennabloemen
Morgenvroeg gaan we
naar de wijngaarden kijken
of ze al bloeien.
Tussen de granaatappels
zal ik jou, lief, beminnen.
De liefdesappels geuren
boven de deur hangt een keur aan vruchten,
net geplukte, gedroogde,
die ik bewaarde voor jou.

Muziek: Sailboat, Katie Melua
Column: SOA
Muziek: True colors, Cyndi Lauper
Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
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Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegen, we gunnen elkaar in Gods naam het goede:
Heb vrede met elkaar
Heb vrede met jezelf
Heb vrede met de keuzes die je maakt
Heb respect voor anderen en waardeer ze
Wees blij met wat je hebt en geniet van het leven.
Wees gelukkig en heb vrede!
Amen.

Koffie met iets lekkers
Muziek: The Beatles, All you need is love
Gedicht bij het thema: Tragiek
Een veel
Te kort rokje
Een veel
Te kort truitje
Een veel
Te kort geheugen
Ze trapt
Er altijd
Maar weer
In.
Martin Brill
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SOA, zonder plaatjes
Vorige week hadden we onze logistieke stop op Kreta.
Nu ons eerste havenbezoek: Amazing Djibouti.
Vrijdag leek het erop dat je hier maar een ding kan
doen:
Olie laden.
Olie is brandstof.
Daar kun je niet genoeg van innemen.
Je krijgt weer nieuwe energie.
Daar is de haven goed voor. Om op te laden en bij te
tanken.
Sommige tanken worden gevuld, andere geleegd.
Het is laden en lossen.
Inspannen en ontspannen.
Het is als in- en uitademen.
De haven zegt: er is land dat op je wacht.
Achter oever en steiger wacht de vaste wal.
Met haar verzet en haar vertier.
Je maakt plannen.
Denkt aan stappen en uitgaan.
Een duik of trip.
Na afloop steevast een koud biertje en wat er verder
volgt.
Geen beter leven dan het goede leven.
Gaande door de Rode Zee heeft de dok ons medisch
voorgelicht.
Er kwam van alles voorbij in meerdere sessies.
Zo moet je voldoende drinken als het warm wordt.
Ook met een forse factor smeren om niet te
verbranden.
En seks dient veilig te geschieden.
Logisch!
Als je thuis bij het oversteken van de straat
al links – rechts – links kijkt,
waarom zou je dan niet drie keer uitkijken bij
geslachtelijk verkeer?
De dokter liet plaatjes zien.
Van labia die de schaamte voorbij zijn.
En mannelijke leden onherkenbaar verminkt.
Beelden: nog erger dan de tien plagen van Egypte bij
elkaar.
Om ons duidelijk te maken:
als we niet wijs omgaan met onze seks –
trekken onze geslachtsdelen het niet.
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Wij kunnen onszelf wel her en der laten gaan,
maar als we te gek doen gaan onze genitaliën
protesteren.
Dan is het over en uit met de naakte waarheid van de
ware naaktheid!
Dan heeft de slang uit het paradijs haar werk al lang
gedaan.
Wij kunnen onszelf wel voor de gek houden.
Maar ons lichaam liegt nooit.
Als we zo maar van alles doen:
dan gaat het mooiste en teerste naar de knoppen.
Daarom is het goed dat de baas aan SOA-voorlichting
doet.
Toch wil ik vandaag een andere kant op varen.
Ik stel voor de laatste letter van betekenis te
veranderen.
Dus SOA wordt niet: Seksueel Overdraagbare
Aandoening.
Maar: Seksueel Overdraagbare Affectie.
Want zo is het van den beginne af bedoeld.
We lezen in Genesis dat de mens geschapen is in Gods
beeld.
Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Daarin lijkt de
mens op God.
In God is blijkbaar ook mannelijk en vrouwelijk.
Dat is de energie die we voelen.
De vonk die overspringt tussen de ene en de andere
mens.
De XY-factor.
In het verschil der seksen.
Maar ook in haar onderlinge overeenkomst.
Mannen ontdekken - soms op latere leeftijd- hun
vrouwelijke kanten.
En vrouwen zijn niet alleen meer de meisjes- meisjes
van vroeger.
Man zijn is meer dan een piemel hebben.
Vrouw zijn is meer dan een vagina bezitten.
Genesis gaat er ook niet over of je homo of
hetero bent.
Het punt dat wordt gemaakt is dat we geslachtelijk
zijn.
Seksueel. Mannelijk en vrouwelijk.
Dat zijn we vanaf dag 1. Vanaf onze geboorte en al eerder.
Dus niet pas vanaf onze trouwdag, zoals de kerk lange
tijd dacht.

Nee, heel simpel: we worden geslachtelijk geboren.
Als jongen of als meisje. Een van de twee.
De strekking van het hele verhaal is volgens mij:
dat mensen mensen nodig hebben.
Natuurlijk ben je op je eentje volwaardig mens.
Maar samen is er meer te beleven.
Daarom zijn we altijd mens in relatie.
Daarom zijn sociale contacten voor ons belangrijk.
En vriendschappen waardevol.
En daarom doet seks – als ze goed is - ons goed.
In welke variatie ook.
Of het nu Eve and Adam is.
Of twee keer Eva. Of twee keer Adam.
De rabbijnen vertellen bij Genesis het volgende:
God sprak aan het eind van elke dag: en zie het was
goed.
Maar op de zesde dag sprak hij: en zie het was
zeer goed.
Dat was dus toen de mens niet meer alleen was.
Maar met z’n tweeën.
En, zo gaat het verhaal, God sprak dat op het
moment,
dat Adam en Eva het voor het eerst met elkaar deden.
Toen ze zich met huid en haar in elkaar verloren.
In the heath of the passion. ‘En zie het was zeer goed.’
Hier kun je de link tussen religie en erotiek
vermoeden.
Bij goede seks spatten de vonken ervan af.
Dan is seks niet alleen iets van je lichaam. Ook van
je ziel.
Dan wordt het iets goddelijks.
Soms kan seks stamppot andijvie zijn.
Maar je kunt elkaar ook de hemel inschieten.
Dan wordt seks een goddelijke ervaring.
Een transcendent moment het gebed gelijk.
En daar hoef je niet eens gelovig voor te zijn.
Vanouds zijn eros en thanatos met elkaar verbonden.
Seks en dood hebben met elkaar te maken.
Bij een goede vrijpartij rammelt de dood in de
bedspijlen mee.
Maar dan moet je wel spijlen hebben.
De Bijbel staat zeer positief tegenover de seksualiteit.
Soloseks is oké. Maar het liefst met z’n twee.
Bijbels logisch is ook dat het liefhebben van de ander
vraagt om te houden van je eigen lijf!

(Sommige mannen in uniform – ik noem geen kleur –
hebben daar niet zo’n moeite mee.
Het schijnt dat zij andere verbeterpunten hebben,
zonder het zelf door te hebben).
In de Bijbel is groepsseks niet aan de orde.
Dan kan er namelijk geen intimiteit ontstaan.
Geen exclusieve aandacht van de ene voor de andere
mens.
Goede seks ontstaat uit aandacht voor elkaar. Over
en weer.
Als dit ontbreekt gaat er veel stuk.
Ook bij de baas zijn er niet weinigen die op dit punt
averij opliepen.
Soms door seks tegen je zin. Aan boord of in de
haven.
Soms door misbruik van jongs af aan.
Het rotte van een rotervaring is dat ze je isoleren.
Je moet je eigen pijn zelf onder ogen komen. Leren
toelaten.
Er over praten. Ook dat kan een lange weg zijn.
Eigenlijk geloof ik dat seks om één ding draait: om
Aandacht.
God is Aandacht. Altijd is Alles Aandacht.
Aandacht voor jezelf. Aandacht voor de ander.
Goede seks houdt zich ook niet bezig met hoeveel
keer je het per week doet.
Goede seks is ook niet gefixeerd op de daad of een
record aantal orgasmen.
Zij is geen prestatie.
Maar resultaat van samenzijn. Een relatiegeschenk.
Ook gaat het niet om de omvang van je borsten,
of de lengte van je penis.
Primair gaat het om de grootte van je ziel.
Is het meest fysieke niet het meest spirituele?
Is ons lichaam niet de zichtbare zijde van onze ziel.
Zo bezien heeft seks niets om het lijf!
Het Bijbelse Turks Fruit Hooglied vertelt niet van een
snelle wip.
De ‘Elf minuten’ van Coelho steken er schril bij af.
De seks in Hooglied heeft lange adem,
en weet van bevrediging op langere termijn.
Het is er niet zomaar.
Eerst wordt het verlangen gewekt.
De spanning opgebouwd.
Stap voor stap gaat het richting climax.
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Een roos bloeit ook niet van de ene op de andere dag.
Daar gaat rijping en groei aan vooraf.
Met voldoende zonuren en warmtemomenten gaat zij
vanzelf open.
Er staat nog een treffend zinnetje in Hooglied dat
alles samenvat:
wekt de liefde niet,
laat haar niet wakker worden
voor de tijd gekomen is.
Het is dus geen haastklus. Integendeel.
Het is heel simpel.
Er is geen tijd. Of er is niets dan tijd. Zo eenvoudig is het.
Hooglied gaat niet over seks. Het vertelt het verhaal
over de Liefde.
Over liefde met lange adem.
Tot slot nog een verhaal.
Heel diep in de zee leefde eens een oester.
Ze had zich opgesloten in haar verwrongen, knoestige
schelp.
Niemand wist hoe zij daar beland was!
Zij paste daar niet: overal stonden rode koralen.
Prachtige vissen zwommen rond.
Elk ogenblik van de dag en de nacht veranderde de
kleur van het water:
Van blauwachtig groen naar donkerpaars!
Tussen al die schitterende kleuren werd de oester
meer en meer verlegen om haar grijze schelp
En iedere dag kroop ze wat dieper onder een koraal.
Maar niemand kon vermoeden dat de oester
een grote en kostbare parel in haar schelp verborgen
hield!
Niemand kon het weten. Want nooit ging haar schelp
open.
Nooit liet zij zich zien…
Tot op een dag een parelvisser voorbij zwom!
Hij merkte de oester op, plukte haar uit de koraal
en zwom ermee naar de oppervlakte.
Nooit hebben de diepzeevissen geweten
welke schat zij in hun midden hadden!
… Ik feliciteer jullie allemaal …
… met jullie zelf…
Amen.
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De tijd
van
je leven
Kerkdienst / Onderhoudsbeurt
In zee, 23 februari 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Bas de Vries
mmv LDV
Entrée met muziek:
Sometimes you can’t make it on your own, U2
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
Muziek: Missa Griolla Mercedes Sosa y Ariel Ramirez
Gedicht:
Tijd
‘Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhult door ’t ogenblik.
Zuigend als het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?’
M. Vasalis

Muziek: We have all the time, Royal Philharmonic Orchestra
Uit de Bijbel: Prediker 3
‘Alles heeft zijn tijd’
Voor alles wat er gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen
en tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken
35

en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot
stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door
God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de
tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch
kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve
vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich
aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij
moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Spiritual: Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel I’m almost gone
A long ways from home

Column: De tijd van je leven
Muziek: Zing, vecht, huil, bid, lach…, Ramses Shaffy
Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: First love - Time forgets, Yiruma
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheilig worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
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en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Muziek: Whenever I say your name, Sting
Zegen, elkaar het goede gunnen
Allen: Wij wensen elkaar alle tijd van leven
Wetend dat niet alles draait om tijd
Maar om kwaliteit van leven
In vrede met onszelf
In harmonie met elkaar is er niets dan tijd.
Moge het zo zijn

Koffie en cake o.i.d.
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De tijd van je leven
Als je op je vlotje in de oceaan drijft, omdat je schip
gezonken is.
Als je met je maten bovenop een polyester dak zit,
omdat dat het enige is dat nog drijft.
(Een paar vierkante meter ondergrond, op een
eindeloze zee).
Als er een flink zeetje staat,
waardoor je overgeleverd bent aan de elementen
– uur na uur - speelbal van de golven.
Dan ben je een oceaan van wachten,
Waterdun omhuld door ’t ogenblik.
Wat ben je dan als mens? Als minuten tellen gaan?
Jij wordt moe, maar de zee maalt nergens om.
Haar golven rollen onverschillig over je heen.
De zee geeft en neemt.
Als je - over de koppen van de golven heenkijkendde einder aftuurt om in de verte iets waar te nemen,
maar steeds zie je niets, dan gapende leegte.
Dan is het zoals het is.
De zon brandt verzengend op je lijf.
Haar licht weerkaatst hard op het harde water.
Er is geen water. En je vergaat van de dorst.
Je raakt uitgeput en uitgedroogd.. Je krachten wijken.
Je hebt geen horloge nodig om te weten hoe laat het is.
Je beseft: het is over.
En dat op vrijdag – de dag van het gebed.
Zal Allah zich niet ontfermen?
Vanuit je hart kruipt er een ‘Kyrie’ door je aderen.
Misschien in de vorm van een vloekgebed.
Het baant zich een weg omhoog.
Ik moet denken aan psalm 42 uit de Hebreeuwse bijbel:
Zoals een hinde smacht naar stromend water
Zo smacht mijn ziel naar u, o God
Al uw brandingen beuken mij.
Golven slaan over mij heen.
Dan is de tijd van je leven - bijna verstreken. Je wordt
geen 90.
Totdat je – onbewust bewust – iets ziet.
Je neemt iets waar. Een stip in de verte.
Maar meteen denk je: ’t is vast bedrog.
Ik ga dingen zien die er niet zijn.
Dan toch weer daar: die stip aan de horizon.
Ze wordt steeds groter.
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Ze komt op je toe en draait op je in.
Een tinteling gaat door je lijf.
Dit is de tijd die niet verloren gaat.
Ied’re minuut zet zich in toekomst om.
Er gloort nieuwe hoop. De redding is nabij.
Hoog boven je hangt een helikopter met klapwiekende
rotorbladen. Een engel uit een ander element.
Nu niet dobberend in het zware water,
maar hoog hangend in de lichte lucht.
Een lijn wordt neergelaten.
Een heliredder daalt af van alzo hoge van alzo veer.
Een krachtige arm trekt je uit het water omhoog.
De handen van de heliredder zijn sterk.
Want God heeft op dat moment geen andere handen
dan de zijne.
Je wordt opgetild. Aan boord gehesen.
Gedragen in het laadruim, als in een warme schoot.
En eenmaal boven is alles op jouw komst al
voorbereid.
Er is zorg voor je. Medische zorg. Je bent in goede
handen.
En je bent niet alleen. Al je maten zijn ook gered.
Je bent met elkaar. Met z’n achten.
Je weet niet eens meer precies hoeveel acht is.
Het blijkt bij nader inzien zeven plus één te zijn.
Zeven het getal van de volheid. En daar nog één extra
bovenop.
Acht is het grootste getal!
Voor zover bewust, ben je dankbaar.
Het trillend laadruim biedt ruimte aan ieder.
Daar ga je. Klapwiekend door de lucht.
In die grote vliegende vogel.
Die reddende engel: Het blijkt de NH90 uit Holland.
Je kunt het niet bevatten.
Je kunt ook niks zeggen. Te zwak nog om iets uit te
brengen.
Wel steek je beide duimen omhoog. Ten teken: It’s well.
It’s well with my soul!
De uitlaatgassen stijgen als kostbare wierook op naar
de hemel.
Je ademhaling is als een gebed. In en uit.
Je valt woordloos met jezelf samen! Je wordt je eigen
ademweg.
En eenmaal in de lucht wordt de daling alweer ingezet.
Even schrik je. Gaat het nu alweer naar het water toe?

Maar op het water drijft een schip.
Het is de ark van Noach, waar de vogel naar terugkeert.
De ark van je behoud.
Het helidek is als een grote tak.
Waar zij zich vertrouwend op vast kan zetten.
Het luik van de heli gaat open, terwijl de motor nog
draait.
Omdat je zelf tot niets in staat bent, zijn er armen
onder je.
Om je opnieuw te dragen.
Draagploegen staan aangetreden.
MAD (Medische ActieDienst) op post.
Dat is draagkracht in tijden van nood.
Bedrijfshulpverlening.
Eenmaal door de hoge deur naar binnen,
herken je in de hangaar een hospitaal.
Een Centraal Militair Hospitaal.
Waar artsen en verpleegkundigen – van allerlei kunnen –
zich over je ontfermen.
De basisfuncties waar je nooit bij nadenkt,
worden onder de loep genomen.
Het welbekende ABCD rijtje wordt gecheckt.
Het gaat soepel van Airway en Breathing naar Circulation.
De D van Disability ontgaat je.
Overige blootstellingen zijn er niet, wel wordt er infuus
ingebracht.
Er stroomt ‘Gratia Infusa’ door je lijf
om je weer op de been te helpen.
Want wat je zelf niet fikst, dat krijg je toegediend.
Via slangen druppelt er vocht en kracht naar binnen.
Vloeibaar en vluchtig als het water van de doop.
En als ondergaande, krijg je kracht. Je sterkt weer aan.
Zodat je weer kunt opstaan.
Nog voor de derde dag van Pasen.
Zelf had je niks meer om je lijf. Geen hemd. Geen
kleren meer.
Maar je wordt gekleed.
Een blauwe overal van het Marinebedrijf wordt op de
man verstrekt.
En je was hongerig en dorstig, maar je wordt gevoed
en gelaafd.
Ook worden er lupa’s (lunchpakketten) gehaald.
Het brood wordt gebroken.
En de lem (limonade )gaat rond als wijn uit de beker
van het verbond.

De beker die zegt: dat wij mensen zijn.
Mensen met elkaar. Niemand uitgezonderd.
Voor degene met het open gezicht
Voor degene met het naakte lichaam
Voor degene in het witte licht
Voor degene die weet we komen samen
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder!
Niet zonder ons. Niet zonder ons.
In de hangaar staat ook een dominee.
Hij is niet van het doen, maar van het zijn.
Hij ziet wat is. De dingen die gebeuren.
De ene mens die zich over de ander ontfermt.
Hij weet vanuit Gods Woord dat er verschillende
tijden zijn.
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen.
Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
En hij herinnert zich wat Christus zegt tegen zijn
vrienden.
‘Jullie zijn gezegend door mijn Vader.
Kom aan boord en vier het feest van het Koninkrijk.
Dit is de tijd van jullie leven.
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten,
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op.
Ik was naakt, en jullie kleedden mij.
Ik was ziek, en jullie bezochten mij.’
En denkt de dominee: Wat zal Christus nu zeggen?
Tegen de bemanning van de EVTN (Evertsen)?
Alles wat jullie gedaan hebben voor deze drenkelingen,
deze paupers van de zee, dat hebben jullie voor mij gedaan!
Want in elk mens gaat Christus verborgen.
Daar staat de dominee in de hangaar.
Hij ziet het Evangelie in actie: Mensen die elkaar
helpen.
En dit keer is het niet te mooi om waar te zijn.
In de Joodse en Islamitische traditie is er een gezegde:
Wie één mens redt, redt de hele wereld!
Altijd zeg ik op het eind: moge het zo zijn.
Maar vandaag zeg ik: zo is het hier en nu.
Ja en amen.
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De
toerist

Kerkdienst / Onderhoudsbeurt
In zee, 2 maart 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Bas de Vries
mmv LDV
Entrée met muziek:
Dreams of a journey, Michael Nyman
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
Uit de Bijbel: Psalm 131
Gij
ik waan mij niet wijzer
ik weet mij niet meer dan een mens
keer mij niet af van mijn naaste
droom geen hoogdravende dromen
ik heb mijn bestemming erkend
mijn ziel is tot rust gekomen
een kind dat gedronken heeft
en rust aan de borst van zijn moeder
zo is mijn ziel in mij.
Ik wacht op U, ik wacht
van nu af tot in eeuwigheid
omdat uw naam verluidt
Ik-zal-er-zijn

Muziek: Hometown Glory, Adele
Uit de Bijbel: Prediker 11
Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te
zien! Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten
en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De
toekomst is niets dan leegte. Geniet dus, beste vriend, van je jonge
jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je
hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je
doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met
verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge
jaren zijn al snel voorbij.

Muziek: I still haven’t found, U2
Column: De toerist
Op verzoek van de koster:

Dream a little dream, R.Williams & Lily Allen
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Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: Ave maria, Giulio Caccini
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Muziek: De keuze van de koster!
Reiszegen: elkaar het goede gunnen
Wij wensen elkaar van harte:
Voorspoed, warmte, milde regen
Voorspoed op al je wegen
De wind in je rug
De warmte van de zon op je gezicht
En milde regen
Totdat we elkaar weer tegenkomen.
Amen.

Koffie plus
Spreuk van de zondag
De kunst van te leven is thuis te zijn,
alsof men op reis is.
Godfried Bomans
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De toerist
Beste mensen,
Eergisteren was ik getuige van een gesprekje in het
Nicotarium.
Bakboords gangboord. Het pijpenlaadje voor de rokers.
Met Dar es Salaam nog op de achtergrond waren drie
collega’s ‘de Seychellen’ al aan het voorbereiden.
(De meerrol was net bedankt).
Ze zouden een auto huren.
Zegt de één:
Je hebt daar straatjes dat je denkt: neem een SUV.
Zegt de ander: Ja, zo’n KIA Sportage, standaard uitvoering.
Er volgde een gesprek over deze stoere auto.
Daar konden ze het ‘avontuur’ wel mee aan.
Een paar weken geleden overkwam mij hetzelfde.
De eerste dag op zee na Djibouti vraagt iemand mij:
‘Weet je al wat je gaat doen in Dar es Salaam,
de volgende haven?’ Toen ik knikte van ‘nee’,
kreeg ik meteen diverse opties aangeboden.
De vragensteller wilde mij duidelijk uit mijn status
van niet-weten weghalen.
Optie 1: Ik kon op safari om ‘the big five’ te spotten.
Wel duur, maar dan heb je ook wat!
Ik kon ook lekker chillen in een Resort.
Lekker hangen: tussen palmen.
Zwevend aan de zwembadrand met bier in de hand.
(Het resort is net het beloofde land van melk en
honing - maar dan: met pina colada en icecreams).
En – optie drie – ik kon ook de oversteek wagen.
Met een snelle boot naar Zanzibar. Even lekker
hotellen.
Ik sprak iemand die er geweest was.
Spijtig genoeg had de excursie niet gebracht wat hij
ervan gehoopt had.
Het was er zo vies, zwart en donker.
Ik heb alleen maar naar beneden gekeken, om te kijken of ik
niet ergens intrapte.
Ja, dat is vervelend. Als je steeds moet uitkijken.
Komend vanaf de Evertsen
krijgt zo’n hotelbezoek iets van een tragedie.
Een soort ‘ernstmissie’ die het cruisen hinderlijk
onderbreekt.
Je denkt: dat heb ik weer. Wat een vieze bende hier!

Je hield van alle nummers van Queen.
Maar nu wil je nog maar één nummer horen:
I want to break free!
Je luistert met oren van Freddy Mercury.
En steeds druk je op ‘Repeat’.
Want zo graag wil je weg. Terug naar Hotel Evertsen.
Ik kon – optie 4 - natuurlijk ook gewoon in Dar es
Salaam blijven.
Al taxiënd en tukkend mij door drukke straten bewegen.
File rijdend – bumper klevend.
Het HWD (Hoofd Wapentechnische Dienst) had dat
ook gedaan.
Hij zei: ‘Je kunt het best de taxi nemen.’
Stilstaand in de file komt er een gesprek op gang.
(Stilstand is zeker geen achteruitgang).
Zegt de taxi chauffeur: We’ve a lot of cars here in Africa!
Waarop het HWD antwoordt: And not so many traffic lights!
Hij als WD’er gaat ervan uit dat drukte om regulering
vraagt.
Zonder stoplichten slibt alles dicht. Dan moet je
filerijden. (…)
En filerijden is net telefoneren
maar dan met heel veel wachtenden voor je.
File is een vorm van obstipatie, die maar niet op wil
lossen.
Het gaat allemaal traag en langzaam.
Net internet op de werkplek!
Wat doe je dan – vast staande in de file?
Je kunt een andere benadering kiezen.
Door anders tegen de file aan te kijken.
Omdenken heet dat tegenwoordig.
Een truc om iets wat niet leuk is te veraangenamen.
Wat je moeder vroeger al deed als je verdrietig was.
Staande in de file zeg je bijvoorbeeld: het is maar een rij.
Daar heb ik wel vaker in gestaan.
Voor de Pithon of de Piranja in de Efteling.
Bij de entree van het Louvre of aan de voet van de
Eiffeltoren.
Toen vond ik het nog leuk ook.
Een beetje toerist smult van lange rijen!
Hij zeurt daar niet over.
Want hoe langer de rij hoe bijzonderder de
bestemming!
Je kunt ook iets filosofischer insteken.
Dan bekijk je de file als fantastisch fenomeen.
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Als je dat goed doet ga je op een gegeven moment
verwantschap met de marine zien.
Zo is een file een serie mensen die niks met elkaar
hebben,
en zich toch een groep voelen!
Dat gaat zelfs met enige saamhorigheid gepaard.
Filerijden is net formatievaren, maar dan op asfalt.
En nog een overeenkomst met de marine:
De rij werkt volgens het principe van de hiërarchie.
Wie het eerst was heeft de oudste rechten.
(Bij ons heet dat anciënniteit).
Verder doet het er niet toe wie er in de rij staat.
Als je je maar gedraagt. Als je maar niet voorpiept.
En omgekeerd geldt: als iemand de rij verlaat, des te
beter.
Het P&O beleid van de marine is duidelijk afgekeken
van de file.
Altijd komt het op hetzelfde neer:
Of je moet wachten. Of je kunt gaan.
Dat is dan weer het verschil met het P&O beleid van
Petrus.
Daar hoef je nooit te wachten.
Ook word je nooit de laan uitgestuurd.
De portier boven hanteert geen numerus fixus.
Hij kent ons bij name. En zo zijn we welkom in de Gloria.
Tot zover even over het fenomeen ‘file’.
Nu nog even inzoomen op een andere ervaring.
Iemand die net terug was van de safari zei:
Het was wel mooi. Maar nu heb ik Dar es Salaam gemist.
Maar ja, als ik voor de stad gekozen had, zou ik de safari
hebben gemist. Dan had ik ook getwijfeld of ik wel de goede
keuze had gemaakt.
Net als nu. Dat weet ik zeker.
Deze ervaring deed mij denken aan Plato:
zijn verhaal over de grot.
De filosoof stelt
dat wij ons leven niet laten leiden door authenticiteit,
maar door mimesis, nabootsing. Altijd lokt het andere.
Dit is eenvoudig herkenbaar. (Ik geef een voorbeeld).
Het beste plekje op de camping is het plekje dat de
ander heeft.
Of: de buurman is in China geweest, nu wil ik ook
naar China.
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Of: mijn collega zet een tattoo. Nu wil ik er ook een.
Kortom: wie we willen zijn meten we af aan de
uiterlijkheden van de ander!
In marinetaal: het gras bij de buren is altijd groener.
Daar zit iets raars achter.
Namelijk het idee dat geluk meetbaar is aan de
dingen die je doet. (Buitenkants geluk).
Als je veel geld verdient, ben je geslaagd.
En verdien je niet zoveel ben je een sukkel!
Als je geld hebt en dus succesvol bent, ga je op
vakantie naar Hawai of Dubai.
Zeker niet naar Vlissingen of Den Helder.
Die plaatsen staan namelijk niet symbool voor succes.
Als je daar vandaan een kaartje stuurt scoor je zeker niet.
Deze manier van denken maakt veel stuk.
We reizen de hele wereld rond maar we vinden
onszelf niet,
omdat we bezig zijn de ander na te apen.
We reizen uit angst iets te missen.
We vergissen ons.
Want geluk zit niet in de dingen, maar in jezelf.
Geluk is een geestelijk goed.
En bestaat grotendeels uit bij jezelf kunnen zijn.
Youp van ’t Hek legt op zijn manier de vinger op de
zere plek:
Hij zei: We amuseren ons kapot, maar driekwart van
Nederland zit aan de anti depressiva.
In onze consumentenmaatschappij
is geluk geen eigen ervaring meer.
Iets waar je voor jezelf plezier aan beleeft.
Binnenpret.
Maar een uiterlijk teken. Iets aan de buitenkant.
Het gaat er niet om dat ik een broek draag, maar
welke broek ik draag.
Het gaat er niet om dat ik een auto rijd, maar welke
auto ik rijd.
Vroeger was toerisme een manier om iets van de
wereld te zien.
In onze tijd is het ook een manier om status en succes
te tonen.
Reizen schijnt niet langer een manier van recreëren.
Nee, de reis is geworden tot ‘gebarentaal’.
De reis staat symbool voor mijn succes.
Door verre trips te maken, etaleer ik mijzelf als
‘interessant’.

Zo laat ik zien dat ik een echte ‘levensgenieter’ ben.
En de boodschap voor de buren is:
Kijk mij eens ontzettend niet teleurgesteld zijn.
Maar ondertussen koop ik mijn teleurstelling af:
was dit nu alles?
Seneca – de antitoerist – schrijft ergens:
Ik heb in een vrolijk en lieflijk landhuis neerslachtige mensen
gezien.
Ik heb mensen eenzaam gezien, die ogen-schijn-lijk druk
bezet leken.
Dus van ons reizen geldt: het is niet wat het lijkt.
Net Las Vegas.
Onder exotische bestemmingen kunnen bergen
teleurstelling schuilgaan.
Volgens Godfried Bomans verkeert de toerist in de
dwaling, dat het leuk is om op vakantie te gaan.
Zelf bleef hij liever thuis. Hij ging in zijn voortuin zitten.
Dronk een kop koffie en stopte zijn pijp.
Volstrekt tevreden in het hier en nu.
Ondertussen keek hij naar de buren.
Zij waren druk en leden onder vakantiestress.
Ze maakten zich zorgen: hadden ze alles wel bij zich?
Zouden ze wel op tijd aankomen op de camping?
De buurman reed net iets te gehaast
de caravan van het pad af.
Hij maakt een korte draai en schampt het hek met de
auto.
Nu zat er een forse kras op de verse lak van zijn
nieuwe auto.
Bomans was een notoire thuisblijver.
Hij hoefde alleen maar te kijken.
Hij genoot van zijn observaties. Van typisch menselijk
gedrag:
van niks te willen missen en toch bang zijn dat je iets
overkomt.
Van verre reizen maken, maar dan wel binnen de
comfort zone.
Trouwens:
moderne toeristen maken nauwelijks nog avonturen
mee.
Want als er geen WIFI is, is er zelfs geen leven meer
vóór de dood.
Veel meer teleurstelling kunnen we als mens niet
verdragen.
Touroperators spelen handig in op onze angst.

Zij bieden ‘avontuurlijke’ reizen door de woestijn aan.
Let wel: Compleet verzorgd in luxe bus met airco!
We reizen de hele wereld rond, maar willen niet
verrast worden.
Tegen onvoorziene avonturen worden
reisverzekeringen afgesloten.
We denken echt aan alles.
Fototoestellen, camera’s noem maar op.
Maar de grootste wereldwonderen zijn toch onze
zintuigen?
Dat wat we zelf waarnemen en voelen?
Wij hebben twee stukjes uit de Bijbel gelezen.
Het licht is een genot. Een lust voor het oog.
Als een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten.
En weet je hoe we volgens Prediker gelukkig worden?
Niet door de reizen van de buren te kopiëren,
maar door wegen te volgen die ons hart willen gaan.
De vakantie begint dus niet pas als je op je
bestemming bent aangekomen.
Nee, veel eerder. Thuis nog. Met de vraag: wat wil ik
nou echt?
Niet waar je naar toegaat is primair.
Maar waar je vandaan komt.
Niet de bestemming. Maar je vertrekpunt. Je hart. Je
diepste zelf.
We hebben een psalm gelezen.
Ik waan mij niet wijzer
Ik droom geen hoogdravende dromen
Ik heb mijn bestemming erkend
Mijn ziel is tot rust gekomen.
In de wereld van de toerist kan nooit rust heersen.
De rust is altijd elders. In de psalm is de rust niet elders.
Onze ziel komt tot rust, als we gaan zien wie we zijn.
En wachten is dan geen probleem.
Ik wacht op U, ik wacht
van nu af tot in eeuwigheid
omdat uw naam verluidt:
Ik zal er zijn.
Dan kun je rustig op je hut blijven zitten.
Zonder in de stress te schieten.
Amen.
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Dark
(in)side
Lex barbarorum
Geef mij een mes.
Ik wil deze zwarte zieke plek
uit mijn lichaam wegsnijden.
Ik heb mij langzaam overeind gezet.
Kerkdienst / Onderhoudsbeurt
Ik heb gehoord, dat ik heb gezegd

In zee, 16 maart 2014

in een huiverend, donker beven:

a/b Zr. Ms. Evertsen

ik erken maar één wet:
léven.

Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Bas de Vries

Allen, die wegkwijnen aan een verdriet,

mmv LDV

verraden het en dat wìl ik niet.
Entrée met muziek:
Leo Vroman
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Entree met muziek: Spiritual ‘Dark water’

Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
Uit de Bijbel: 2 Samuel 11
Naar het oordeel van de HEER was het wel degelijk slecht wat David
had gedaan. Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het
volgende te vertellen:
‘Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een
arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen, de
arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at
van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had
het lief als een dochter.
Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het
niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten,
schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje
van de arme man en zette dat zijn gast voor.’
David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo
waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft
gedragen.’
Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit zegt de HEER, de God van
Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van Israël, ik was het die je
redde uit de greep van Saul.
Haver en goed van je heer, en de vrouwen van je heer erbij, heb ik jou
in de schoot geworpen; de heerschappij over Israël en Juda heb ik
aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en
ander aan toevoegen. Waarom heb je dan mijn geboden met voeten
getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen?
De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw
afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis
om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van
Uria tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de HEER: Je eigen familie zal
een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik
je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die
zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste
geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van
heel Israël en in het volle daglicht.

Muziek: Make me pure, Robby Williams
Column: Dark inside
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Muziek: Sorry seems to be, Elton John
Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: Ave Maria
Onze Vader in de hemel
Laat uw naam geheiligd worden,
Laat uw koninkrijk komen
En uw wil gedaan worden
Op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
Dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij hebben vergeven
Wie ons iets schuldig was
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid.
Amen.

Muziek: Underneath your clothes, Shakira
Zegen: elkaar het goede gunnen
Wij wensen elkaar van harte:
Vrede met was was
Vreugde met was is
En alle goeds voor de week die komt.
Amen.

Muziek: de keus van Bas
Coffee dark inside
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Dark (in)side
Ik zie niks. Waar is de licht?
Ik zie zwart voor de gezicht
Ach ach ik zijn toch dom
Ik heb de burka andersom.
Deze spreuk hing eergisteren bij het hutje van de CTD.
(= Chef Technische Dienst)
Dagelijks trakteert hij ons op teksten.
Meestal hebben ze met seks te maken.
En met de verschillen tussen man en vrouw hierin.
Het meisje zegt bijvoorbeeld:
ik mag van de gynaecoloog even geen seks met je
hebben.
Zegt haar vriendje: maar wat heeft je tandarts dan
gezegd?
De teksten verlopen steevast volgens een bepaald
patroon:
zij is degene die de grenzen aangeeft.
Maar hij ziet altijd weer openingen.
Eergisteren dus een andere tekst.
Over een burka. Het trof me.
Het meisje met burka ziet niks.
Het ziet zwart.
En dat zegt niks over haar ogen.
Nee, haar burka zit achterstevoren.
Nu dragen wij aan boord geen burka’s.
Dat past niet in onze cultuur.
Wij – van de marine - hebben meer met anti-flash!
Wij laten ons niet door een sluier gevangen houden.
Onder ons is een gasmasker meer geaccepteerd!
De radicalen onder ons
combineren anti-flash met hittewerend.
Door een flinterdun spleetje kun je nog net naar
buiten kijken.
Burka en antiflash verschillen dan wel in voorkomen.
Maar is het niet eenzelfde fenomeen met eenzelfde
effect?
Zo vinden wij het ongewenst om tijdens de dichtedeur-procedure elkaar de hand te schudden.
Dat is not done!
Dat gaat beslist te ver.
Toen ik net dominee bij de baas was raakte ik
hierdoor geschokt.

Ik ben een mensenmens.
Ik zie graag het gelaat van de ander.
Een open gezicht. Ogen die de ziel weerspiegelen.
Dat komt: ik ben een theoloog.
Ik leef zelf van het zien van God.
Van hemels gezichtsvermogen.
De oude zegen van Mozes gaat daar al vanuit.
De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en
zij ons genadig.
Of in de woorden van Leo Vroman:
God behoede de mens en geve hem een zoen.
Vanuit die klik, vanuit die vonk ga je dingen anders
zien.
Je raakt verwonderd over je bestaan.
Dat je er bent. En niet dat je er niet bent.
Je kijkt je ogen uit. Je krijgt een open gezicht.
Je blinde vlek verandert in een open plek.
Het is alsof je burka omdraait. Je anti-flash afzet.
Alsof je – met Plato - uit een donkere grot te
voorschijn komt.
Je doet een stap naar voren.
Je laat je ogen voorzichtig wennen aan het licht.
Je geniet van wat je ziet.
Je denkt: zonder sluier zie ik meer.
En Onze Lieve Heer fluistert op de achtergrond:
Dit uitzicht wordt u gratis aangeboden.
Toch besef je ook: ik zie nog lang niet alles.
Ik heb anderen nodig om mij een completer beeld te
vormen.
Ik heb mijn kopvodden wel afgedaan,
maar dat wil niet zeggen dat ik álles zie.
Zo heb ik om mijzelf te zien anderen nodig.
Want ik houd mijn blinde vlekken…
Als je op de snelweg rijdt en je wordt ingehaald,
zie je de ander eerst in je binnenspiegel.
Maar het duurt even voordat je hem in de
buitenspiegel krijgt.
De passerende auto raakt even uit beeld.
Die zit in je dode hoek.
In de zone die je zelf niet ziet.
Auto’s hebben dode hoeken.
En wij mensen hebben blinde vlekken.
We kijken wel, maar zien niet alles.
Wij hebben de ander nodig om onszelf te zien.
Soms klopt het beeld wat ik van mijzelf heb,
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niet met het beeld dat anderen van mij hebben.
Dat komt omdat ik niet in mijn spiegel durf kijken.
Vooral als het om mijn mindere kanten gaat.
Die wil ik liever niet zien.
Mijn egoïsme, arrogantie of jaloezie.
Mijn frustratie en teleurstelling.
Dat vind ik lastige punten.
Te naar om waar te zijn.
Als David de profeet Nathan op bezoek krijgt
en hij hoort zijn verhaal.
Van de rijke man die de arme besteelt,
dan gaat David uit z’n stekker.
Hij zegt: Wie zoiets doet verdient de dood.
Waarop de profeet zegt: Hey David, dat ben je zelf!
Hij had het zelf niet door.
Maar de profeet houdt hem de spiegel voor.
Dat verhaal gaat namelijk over hem en zijn
legeraanvoerder.
De koning had seks met de vrouw van de generaal.
En toen zij later zwanger bleek liet hij hem uit de weg
ruimen.
Killed by friendly fire!
De generaal wordt opgeofferd aan de lusten van de
koning.
Terwijl de een voor hete vuren staat aan het front,
zit de ander midden in the heath of the passion.
Dat vloekt!
De koning had alles van God gekregen.
Het koningschap, have en goed. Aan geen ding
gebrek.
Vrouwen voor een goed gesprek en meisjes van
vertier.
Alles werd hem in de schoot geworpen. En nu dit?
Wat David Uria aandeed in het verborgene,
zal hem nu zelf gebeuren, maar dan in het volle licht.
Verwanten zullen met zijn vrouwen slapen.
Familie zal voortaan een bron van ellende zijn.
Er breekt een nieuwe periode aan. Van eindeloze
hommeles.
Een repeterende breuk van ellende.
(Net als in de kerk duren dingen in familie nu eeuwig).
Nathan houdt David de spiegel voor.
Hij confronteert de koning met zijn schaduw.
Vanuit de psychologie is bekend dat wij dingen
verdringen.
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Wat we niet prettig ervaren stoppen we weg.
Wij willen onze schaduw niet zien. (Ik geef een
voorbeeld).
Als je van huis uit niet zo gewaardeerd bent, heb je
het later niet zo snel door als je partner je aan het
lijntje houdt.
Wat doe je? Je zoekt dekking.
Je steekt je kop in het zand. Je ziet het zelf niet.
Totdat iemand je ermee confronteert.
Daar heb je vrienden voor nodig.
Om je eigen mechanismen te spiegelen.
Echte vrienden liegen de waarheid niet.
Zij zijn vertrouwd genoeg om jou de waarheid te
zeggen.
Het is een vriend die mij mijn feilen toont.
Wij hebben allemaal onze schaduwkanten.
Wat we niet willen zien drukken we weg.
Alles wat ons niet past dumpen we in een virtuele
vuilnisbak.
Onze black box.
Zo spelen we verstoppertje met onszelf.
En voor de buitenwereld spelen we mooi weer.
We tonen liefst een opgeschoonde versie van onszelf.
Dankzij dat mechanisme bestaat de reclame.
Zij stelt de dingen heel mooi voor… bij de gratie van
illusie.
Datingsites werken net zo.
Daar presenteren kandidaten zich als zijnde perfect.
Maar als dat zo is, heb je helemaal geen partner
nodig!
Wil een relatie kans van slagen hebben, moet ieder
weten zelf niet volmaakt te zijn.
Ja sterker nog: enig gebrek strekt tot de aanbeveling.
Perfecte mensen hebben niets bij elkaar te zoeken.
Zij hebben alles al.
Zij hebben niets dat de ander kan aanvullen.
Dat doet de deur dicht.
En ondertussen worden er muren gebouwd
om de ander te weren.
Maar voor je geliefde hoef je geen muren te bouwen.
De ander houdt van je om wie je bent.
Je hoeft je niet anders voor te doen.
Je hoeft je niet steeds op te poetsen.
Je hoeft je niet te verstoppen… Naakt ben je op je
mooist…

Er zit een wetmatigheid in de natuur.
Alles wat we bij onszelf verstoppen keert weer terug.
Net zoals bij David.
Wat hij in het verborgene doet komt openlijk weer
voor de dag.
Wat wij in the black box stoppen wil toch tevoorschijn
komen.
Dat kun je merken aan je irritaties. Of aan je
weerstanden.
Die volgen een bepaalde logica.
Zo kan een gevoelsmens zich storen aan een botte
eikel.
Zo kan een nuchter type zich storen
aan geitenwollen-sokken-figuren.
Een TD’er allergisch reageren op een WD’er en
andersom.
(Daarom maakt de marine er nu één dienstvak van).
Hoe dan ook: altijd komen we in de ander onszelf
tegen.
En wat we in onszelf afkeuren, dat veroordelen we in
de ander.
Zo werkt het spel der grote mensen.
Het is soms flink kloten. Je komt jezelf tegen.
Maar zo leren we wel onszelf kennen.
Ook de inhoud van onze black box.
Ik wil zeggen: het is goed om die af en toe eens open
te doen.
Want als je je eigen schaduwkanten kent,
hoef je ze niet meer op anderen te projecteren.
(Bijvoorbeeld op de nieuwe partner van je ex).
Even een klein verhaaltje om dat duidelijk te maken.
Het speelt in het dierenrijk,
dan lijkt het dat het niet over ons gaat.
Op een dag kwam een hond in een kamer met muren vol
spiegels.
De hond keek zijn ogen uit: ‘zoveel honden!’.
Maar toen dacht hij: ‘die zijn vast gevaarlijk!’
Hij werd woedend, liet zijn tanden zien en gromde.
Alle honden in de spiegels werden even woedend,
lieten ook hun tanden zien en gromden.
De hond begon hard te blaffen.
Alle honden begonnen ook te blaffen.
Hij begon rondjes te lopen tot hij uitgeput neerviel.
Even later kwam zijn baasje in de kamer.
De hond hoorde zijn stem en kwispelde met zijn staart.

En de andere honden?
Die lagen ook op de grond en bewogen hun staarten.
Ze kwispelden hem allemaal vriendelijk toe.
De hond begreep er niets van.
Niets menselijks is ons vreemd.
Ook niet aan boord van zijner majesteits schepen.
Wij spreken wel van ‘ongewenst gedrag’.
Maar wat is ongewenst gedrag?
Het kwaad van de ander
confronteert mij met mijn eigen black box.
En waar ik van gruw, zou ik dat soms zelf niet willen
doen?
Wij moeten ons niet in onszelf vergissen.
Steeds weer blijken brave burgers gemene
geweldplegers.
(Een wat ouder voorbeeld uit mijn eigen omgeving).
Jasper S was een nuchtere Friese boer.
Hij ging op zondag naar de kerk.
Een brave man. Tot hij Marianne Vaatstra voorbij zag
fietsen.
Toen ging zijn black box open. Hij verkrachtte en
doodde haar.
Het hele dorp was in rep en roer.
Die vent moeten ze opknopen was de algemene
gedachte.
Het dorp wilde de gruwelen beantwoorden
met nieuwe gruwelen.
Een begrijpelijke reactie.
Elke keer als de samenleving in rep en roer staat,
breekt de tijger van ons kwaad even uit z’n kooi.
Hij brult en wij? Wij schrikken vooral van onszelf.
Politici plaatsen meteen tralies van waarden en
normen, om het gat te dichten.
Bij de baas werkt het ook zo.
Wij kennen de commissie Staal.
Een veelzeggende naam voor de club die ‘het kwaad’
moet uitbannen.
En: er moet hard opgetreden worden.
Want is de gedachte:
redelijke mensen doen toch niet van die absurde
dingen?
Liefst verklaren wij het onredelijke met behulp van
de rede.
Maar dat gaat niet.
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Zo ontkennen we alleen maar de kwade neiging in
onszelf.
En heimelijk zijn we al bezig onszelf vrij te pleiten.
En ondertussen denken we: zo zijn wij niet.
Hitler, Mao, Stalin en Khomeini dachten ook zo.
Zij vonden zichzelf redelijke mensen. Goed bezig.
Wij moeten het kwaad dus niet aan monsters
toeschrijven.
Nee, wij moeten zelf leren leven met onze eigen
schaduw.
Hannah Arendt sprak van ‘de banaliteit van het kwaad’.
Het zit in onszelf.
De kerkvader Augustinus moet gezegd hebben:
elke zonde die een ander doet, kan ik ook begaan.
Dat maakte hem mild.
Hij verwonderde zich des te meer
over het mysterie van de goedheid.
Veel dingen bestaan, omdat het tegendeel ook
bestaat.
Goedheid is slechts mogelijk
als we het kwade durven erkennen.
In het christelijk geloof heeft het kwaad niet het
laatste woord.
Christus die het licht der wereld wordt genoemd
daalt af in de hel.
De Lichtman wordt Lord of the dark.
Hij daalt af in onze black box, zonder het loodje te
leggen.
Op de derde dag staat hij wederom op uit de dood.
Dat is het mysterie van Pasen! De dood wordt
overwonnen.
Er is veel dark (in)side. Maar wij worden in het licht
gezet.
Met een belofte voor de Toekomst:
Eens zal het licht zijn.
Licht uit licht èn duisternis.
Amen.
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Sans
souci
Over de kunst van het ontzorgen

Maak u
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Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Bas de Vries

Loesje
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Entrée met muziek:
Sometimes you can’t make it on your own, U2
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Muziek: Missa Griolla Mercedes Sosa y Ariel Ramirez
Gebed aan het begin, gedicht van Toon Hermans
God,
Mijn leven is veilig in de handen van God,
wat is dat een prachtige zin,
ik heb vaak gedacht, ja, dat zal wel zo zijn
maar die handen, hoe kom ik er in?

Muziek: We’ve all the time, Royal Philharmonic Orchestra
Uit de Bijbel: Matteüs 6, 19-34
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg
en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar
vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je
lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten.
Jullie kunnen niet God dienen en de mammon.
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten
of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven
niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie
niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook
maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk
hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs
Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven
gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij
jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat
zullen we eten?’of: ‘Wat zullen we drinken?’of: ‘Waarmee zullen we ons
kleden?’ – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse
Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je
erbij gegeven worden.
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen
zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
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Spiritual: Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel I’m almost gone
A long ways from home

Column: Sans souci
Muziek: Zing, vecht, huil, bid, lach…, Ramses Shaffy
Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: First Love – Time Forgets, Yiruma
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheilig worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen

Muziek: Whenever I say your name, Sting
Zegen, elkaar het goede gunnen
Wat ons ook bezig houdt, wij wensen elkaar:
ruimte in ons hoofd en een opgeruimd hart
dat zorgen ons niet verlammen
maar dat wij goed voor onszelf zorgen
in vrede met onszelf in harmonie met elkaar.
Amen

Koffie en cake oid
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Sans souci
Beste mensen,
Toen we afmeerden op de Seychellen stond ik voor
op de bak.
Terwijl trossen zich strak om de bolders trokken,
keek ik om mij heen.
Een immens panorama ontvouwde zich.
Glooiende bergen bedekt met bomen.
Vol bladeren in gamma’s van groen.
Hier en daar hellingen vol markante punten.
Paadjes er doorheen slingerend. Trails to try.
Natuur alom.
Gulzig en uitbundig door de regen van boven.
Zo stond ik te kijken op de bak.
We waren nog aan het afmeren,
maar ik was al vertrokken. Ik volgde mijn blik.
Mijn oog viel op plaatsen met mooie namen:
Belvédère, Plaisance en Mon plaisir.
Met daarachter – iets verder weg – La Retraite.
Stuk voor stuk blikopeners.
Prachtige plaatjes: prettig en lichtvoetig.
Ik vergat mijzelf een ogenblik.
Tot een matroos mij terugtrok aan dek.
Hij vroeg zich af of ik er al geweest was.
(Let wel: in de goede zin van het woord.
Dus: of ik al op de Seychellen was geweest).
Ik schudde van nee.
Toen zei hij: Dan wordt dit je mooiste havenbezoek ooit.
Veel collega’s hebben het zo ervaren.
Ook de duikers onder ons kwamen enthousiast terug.
De mutatie die zij moesten ondergaan
hadden ze er graag voor over.
Eerst moest een framework van buizen en flessen
worden aangebracht.
Met her en der omleidingen in de vorm van slangen.
Een duiker lijkt net een patiënt op de intensive care.
Beiden begrijpen dat wij in beginsel per ademhaling
bestaan.
Er is laatst onderzoek gedaan:
Het schijnt dat vissen hun ogen uitkijken, als mensen
gaan duiken.
Zij zien bebrilde objecten snorkelend passeren.
Het bellenspoor dat getrokken wordt komt wat

opgeblazen over.
Maar – zo blijkt - vissen raken daardoor niet van slag.
Zij kijken slechts en verwonderen zich.
Want vissen zijn in hun element in water.
Zij zijn gewoon zichzelf. En hebben daarvoor niets
nodig.
Een vis weet zich tot zwemmen bestemd.
Willem Kloos – de dichter – deed eens een dagje
Scheveningen.
Samen met collega’s trok hij eropuit richting strand.
Om te bivakkeren op die bijzondere grens van land
en water.
Ze pakten een terrasje en praatten wat.
Toen wilden een paar collega’s zwemmen gaan.
Ze kleedden zich om en gingen naar de zee.
Maar Willem bleef zitten en stopte zijn pijp.
Toen z’n collega’s vroegen:
Hey Willem, ga je niet mee zwemmen?
Zei Willem:
Ik vraag de vissen toch ook niet
of ze bij mij koffie komen drinken?
Met Willem Kloos was niks loos.
Hij was gewoon zichzelf. Hij hoefde niet zoveel.
Als een vis in het water op het terras.
Afgelopen week hoorde ik mensen nog steeds
over de Seychellen.
Nog vol van wat ze hadden gezien en gehoord.
Iemand sprak met stelligheid
dat La Digue het mooiste eiland was.
Volgens de folder had je daar het mooiste strand ter
wereld.
(Tegenwoordig wordt schoonheid in punten uitgedrukt.
Daar heb je speciale specialisten voor.
Zij schalen strand na strand in.
En vertalen scores in tabellen.
De stranden van Aruba en de Seychellen wedijveren
om de eerste plaats.
Sommige toeristen raken hierdoor enigermate in
verwarring.
Zij weten nu niet meer zo zeker waar goed aan te
doen.
Volgens mijn zegsman kon je op La Digue ook
schildpad rijden.
Nu vind ik als dominee niks gek.
Toch knipperde ik even met mijn ogen.
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Ik probeerde mij een voorstelling te maken.
Van een mens die een schildpad berijdt.
Gaat dat in de ruiterpositie?
Of in standje relaxed?
Gewoon liggend in de foetushouding.
En vroeg ik mij af:
zouden er ook tweepersoons schildpadden zijn?
Zo breed dat je zij aan zij kunt liggen.
Lepeltje lepeltje of misschien wel sixty-nine.
In beide gevallen heb je geen tuig nodig.
Een beetje schildpad biedt stabiliteit.
Daar tuimel je niet zomaar van af.
Onze collega klonk zeer enthousiast over het
schildpad berijden.
Hij sprak er met trots over.
Alsof hij een dolle stier bedwongen had.
Zo eentje die woest en wild zijn berijder poogt af te
werpen.
Maar hij – van de marine – verloor natuurlijk geen
moment zijn controle.
Hij was net Ceasar. Hij kwam, hij zag , hij overwon.
Ja, die schildpad had ruim het nakijken op La Digue..
Andere verhalen kwamen van dichterbij.
Zo waren een paar opvarenden in de Botanische tuin
geweest.
Le jardin botanique. Vlakbij de boot.
Als je door de ingang naar binnen gaat,
is het alsof je entree maakt in het paradijs.
Zo staat het ook op de plattegrond.
Mont Fleuri, Botanical Gardens.
A beautiful day out in paradise.
Open everyday from 8am to 5pm.
Dat vond ik wel jammer.
Een beetje paradijs heeft natuurlijk geen openingstijden.
In Gods tuin kun je rustig dag en nacht vertoeven.
Er zijn geen baksmeesters om een oogje in het zeil te
houden.
Een veilige en ontspannen omgeving is de
standaardnorm.
In een beetje paradijs is ook geen coachende vlop.
Want in het paradijs spreekt alles voor zich.
Je kunt er non-stop ware naaktheid genieten.
Trouwens: in het woord ge-nieten zit het woord
‘nieten’.
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Dat is niets worden.
Als je vader of moeder tegen je zegt:
jij bent niets of je wordt niets, dan is het niet best.
Maar als de mystici het zeggen klinkt het heel positief.
(Mystici zijn mensen die iets hebben gezien,
wat jij en ik ook kunnen gaan zien).
Mystici zijn levenskunstenaars.
Zij weten wat waar genieten is.
Weet je wat zij zeggen?
In het echte genieten vergeet je jezelf.
(Zoals wij weleens hebben bij het zien van een
spannende film.
Ik was mijzelf even vergeten).
Zelfvergetelheid noemen mystici dat.
Even vergeet je je ‘ik’. Je zelf. Je ego.
Je leeft niet langer meer in Egoland.
En zeggen de mystici:
onszelf vergeten gebeurt in het genieten van God.
(Zij hebben daar zelfs geen tedere vrijpartij voor
nodig).
Nee, in de aanschouwing verliezen zij zichzelf.
In de waarneming.
Gewoon door te kijken.
Als dat aan je gebeurt werkt dat heel bevrijdend.
Zo denk je niet langer dat jij God bent.
Of dat alles om jou draait.
En dat je dus alle aandacht van de wereld moet
hebben.
Nee, je leert te minderen. Je geest wordt rustiger.
En daarmee word je helderder.
Je krijgt een hoofd vol leegte.
Ook baart de religie je niet langer kopzorgen.
Je merkt:
beter dan God te zoeken is het om mijzelf te vergeten.
Ja, je hoort het goed. Je vergeet jezelf,
omdat je één wordt met de wereld om je heen.
De wereld dat is de plaats waar God woont.
Silesius – een 17e eeuwse mysticus – zei het zo:
De druppel wordt tot zee is hij in zee gekomen,
de mens wordt God als hij in God is opgenomen.
En een mysticus uit India zei:
Toen ik bestond, bestond God niet.
Nu bestaat God en besta ik niet meer.
Onze gesprekken over het bestaan van God verbleken
hier bij.

Wij moderne Westerlingen komen vaak niet verder
dan welles nietes.
Atheïsten en Evangelicals blijken vaak uit hetzelfde
hout gesneden.
Intellectueel is het van hetzelfde laken een pak.
Maar nog even terug naar die Botanische tuin.
Alle bezoekers daar kijken hun ogen uit.
Zij krijgen wandelenderwijs iets van mystici.
Zij zien dingen die zij niet eerder zagen.
Een sensatie aan geluiden en gezichten.
Boven hen kwetterend kwinkelerende vogels.
Voor hun voeten schieten salamanders weg via schors
en gras.
Her en der het geluid van stromende beekjes en
valletjes.
Rondom de wind die door de bomen ruist.
De wind die waait waarheen hij wil. De adem van
God.
De wandelaars komen langs unieke planten.
Onder andere langs de Coco de Mer. The giant of the
plant World.
Met kokosnoten tot wel 18 kilo per stuk.
(Daarbij vergeleken is het klokkenspel van de man
maar miniatuurwerk).
De vrouwelijke bloem van de kokos is rond
en niet omgeven door bladeren.
Zij is groots en toont zich zomaar.
Ook haar zaad behoort tot de grootste in de wereld.
Zij ligt als een verborgen schat in een diepe
vruchtvezel.
Het doet mij denken aan de Bijbel.
Na de zondeval staat de vrouw tegenover de slang.
In haar zal de mens het kwade in zichzelf overwinnen.
In het zaad van de vrouw komt Christus ons
tegemoet!
De verborgen schat die drie dagen in de aarde rust
en dan opstaat.
Op de Seychellen liggen achter de tuin
de heuvelen van Sans souci.
Dat betekent zonder zorg. Buitenzorg.
Echt een naam voor een vakantiehuisje.
Frederick van Pruisen – een Duitse vorst –
had een buitenverblijf.
met de naam Sans souci.
Hij wilde ook weleens zonder zorgen zijn.

Daarom bouwde hij een muur om zijn verblijf.
Om de wereld vol zorgen buiten te sluiten.
Maar in een paradijstuin staan natuurlijk geen muren.
Daar is alles wat kwetsbaar is veilig.
Daar kan je eigen zwakheid een teken van kracht zijn.
Ja, in het paradijs ben je het mooist als jezelf.
Jezus – de Zoon van God – herinnert in ons aan het
paradijs.
Hij zegt in het Evangelie: prio 1 is dat we gelukkig zijn.
En weet je: geluk moet je niet ver weg zoeken.
Nee, wij zijn net als de kokos.
Drager van onze grootste schat.
Wij moeten dus niet onze zinnen zetten op geld en
goed.
De VVHO toelage is leuk, maar geen doel in zich.
(VVHO = Regeling voorzieningen bij vredes- en
humanitaire operaties)
We mogen ook heus wel onze liefjes en schatjes
hebben,
maar we moeten niet onze ziel en zaligheid eraan
verkopen.
Dan maken we ons ervan afhankelijk.
Dan leveren we onszelf uit. En dan verliezen we onze
vrijheid.
Volgens Onze Lieve Heer moeten we ook niet te
bezorgd zijn.
Dan raken we juist teveel in onszelf verstrikt.
Dan krijgen we een kop vol spinrag in plaats van een
hoofd vol leegte.
Natuurlijk moeten we zorgen voor eten, drinken en
kleding.
Zonder logistiek gaat het niet.
Maar ga er alsjeblieft niet krom voor liggen.
Van een te hoge hypotheek is ook nog nooit iemand
gelukkig geworden.
Ten tijde van de crisis leidden zware lasten tot meer
zelfmoorden.
Ja, soms werken wij ons in de nesten
door de lat voor onszelf zo hoog te leggen.
Eigenlijk moeten we meer naar de vogels kijken.
Onze vliegende mystici verklaren zichzelf vogelvrij.
Ze bouwen wel nesten, maar alleen om vanuit te
vliegen.
Jezus adviseert ons niks anders dan lekker losjes te
leven.
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Zelf had hij veel zorgen, toch was hij onbezorgd.
De zorgen hadden hem niet. Hij zorgde voor zichzelf.
En als het hem teveel werd, trok hij zich terug in
de stilte.
Hij ontdekte dat je alleen bij anderen kunt zijn,
als je ook echt bij jezelf kunt zijn.
Jezus vond troost bij de vogels van de hemel.
Alleen door naar ze te kijken en op te letten.
Ze vergaren wel voedsel, maar ondertussen zingen zij.
En de bloemen. Zij maken zich niet druk.
Zij staan stilletjes mooi te wezen.
En wat doen wij eigenlijk?
Als wij ons door zorg laten verlammen verwelken wij.
Dan krimpt onze ziel.
Dan reken ik nergens meer op.
Dan is er niks meer mogelijk dan mogelijk is.
Natuurlijk mag ik denken dat met de dood alles over
en uit is.
Ik ben zo vrij om dat te vinden. Zeker weten.
Als ik maar niet in de kramp raak alsof ik leef vlak
voor sluitingstijd.
Krampachtig of ik alles wel uit de schappen van het
leven haal.
Nee, laten we anders insteken.
Steeds is er weer een nieuwe dag.
Steeds gaat de zon weer over ons op.
Pluk daarom de dag. En gedenk te sterven.
Het Carpe Diem en Memento mori zijn familie van elkaar.
En laten we ondertussen vooral niet vergeten te
leven. Te zingen.
Of als dat niet lukt: een mooi melodietje te fluiten.
Amen.
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Who the
F***
ben ik?
Kerkdienst / Onderhoudsbeurt
In zee, 6 april 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Nog 1x Bas de Vries
mmv LDV
Entrée met muziek:
Liefs uit Londen, BlØf
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
Uit de Bijbel: Psalm 139
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet je mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken,
zoekend de plek waar ik woon,
ben je- Beeldspraak voor iemand
die aardig is en onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt en niet voelt
als ik, niet koud en hooghartig.
Hier is de plek waar ik woon:
een stoel op het water, een raam
waarlangs het opklarend weer
of het vallende duister voorbij vaart.
Heb je geroepen? Hier ben ik.
Ik weet niet wat in mij is,
hoeveel, hoe weinig, ik zeg
de woorden die ik geleerd heb
zo goed mogelijk: ‘liefde, ja, ik zal, ik wil, jij,
wij, ik, mensen’- maar wat echt is,
onloochenbaar en gelouterd
in deze woorden, weet jij dat?
Ik zou één woord willen spreken,
ooit, dat waar en van mij is,
dat draagt wie ik ben, dat het houdt,
en rechtop staat
als een mens die mij aankijkt en zegt:
ik ben jouw zuiverste zelf,
vrees niet, versta mij, ik ben.
Nooit komt het over mijn lippen.
Maar jij hebt het al verstaan?
Ben jij dan dieper stilte
dan mijn verstomdheid in mij,
ben je zo zelveloos in mij aanwezig
dat je het zuchten en kreunen hoort
dat ik zelf niet kan horen?
Hoor jij in mij geboren worden
de ander die ik zou willen zijn?
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Ben jij de enige voor wiens ogen
niet is verborgen mijn naaktheid?
Kan jij het hebben, als niemand anders,
dat ik geen licht heb, niet warm ben,
dat ik niet mooi ben, niet veel,
dat geen bron ontspringt in mijn diepte
dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel te veel waar zijn?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Muziek: Jesus He knows me, Genesis
Column: Who the F*** wie ben ik?
Muziek: Fix you , Coldplay
Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: Ave maria, Giulio Caccini
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

Muziek: Liefde, leven, geven, André Hazes

64

Zegen: elkaar het goede gunnen
Wij wensen elkaar van harte:
Ruimte om onszelf te zijn
En van elkaar te leren
Zonder anderen uit te sluiten
Of onszelf geweld aan te doen.
Geef dat wij de uitdaging aangaan
Onszelf te aanvaarden
En elkaar te respecteren in vrede.
Amen.

Koffie plus: bakkie troost
Spreuk van de dag:
Blijf jezelf. Er zijn al zoveel anderen (Loesje)
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Who the F*** ben ik?
Beste mensen,
Als je bij de marine werkt heb je zwart op wit
dat je lid bent van een professionele organisatie.
Dat is de eerste zin van de gedragscode.
Ik ben lid van een professionele organisatie.
Wij kennen de code allemaal.
Daar maak je kennis mee, zodra je blauw wordt
gespoten.
Sommigen onder ons vinden de gedragscode niks.
Het zal ze jeuken.
Anderen nemen de code voor kennisgeving aan.
Ze zijn er klaar mee.
Nog weer anderen – de meer fanatieken –
geloven in de gedragscode.
Hoe hoger in rang, hoe sterker dit geloof.
De gedragscode werkt bij hun als een soort mantra.
Dat gaat ongeveer als volgt.
Men spreekt de tekst hardop uit.
Tweemaal daags: bij het wakker worden en bij het
inslapen.
De code functioneert als een waar gebed.
Zij wordt de sleutel van de ochtend
en de grendel van de avond.
Tussentijds herhaalt men de code zachtjes voor
zichzelf.
Zo ontstaat er een proces van ‘internalisering’.
Al repeterend wordt de tekst deel van het zelf.
Dat is fase 1.
Je zegt alsmaar tegen jezelf
wat de baas voor je heeft bedacht.
Dan komt fase 2.
Nu ga je doen wat je hebt gezegd.
Je gaat de code praktiseren.
Een beetje vlagofficier
memoriseert de tekst de godganse dag.
Zonder te blozen zeggen de sterren tegen zichzelf:
Ik ben integer en behandel iedereen met respect.
Ik houd mij aan de geldende wetten en regels
en misbruik nooit mijn macht of positie.
De heren gaan daadwerkelijk geloven wat ze zeggen.
Zij zijn de schaamte voorbij.
Nu wil ik even een kleine peiling doen.
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Een reality check.
Wil ieder die nog nooit niet integer is geweest
zijn/haar hand opsteken?
Mooi… Wij bevinden ons dus in de volgende situatie.
Wij doen niet altijd wat er van ons verwacht wordt.
Militairen hebben op papier 24/7 een voorbeeldfunctie.
Maar we maken het niet altijd waar.
Er zijn momenten dat de code kraakt.
Steeds als het leven weer sterker is dan de leer.
Gelukkig liggen de meesten daar niet wakker van.
Want militairen zijn net mensen.
Bij iedereen gaat weleens iets mis.
Wij zijn ook een afspiegeling van de maatschappij.
Het doet mij denken aan een uitspraak van Onze Lieve
Heer.
In een gesprekje met Henk en Ingrid zegt hij over de
GV’ers:
Je moet wel doen wat ze zeggen.
Maar volg hun voorbeeld niet na,
want zelf doen ze ook niet wat ze zeggen.
Geestelijken kunnen mooi praten,
maar ze doen zelf niet wat ze zeggen.
Wat dat betreft lijkt de huidige paus een gunstige
uitzondering.
De stem uit Rome klinkt zuiverder dan ooit.
(Volgens de middeleeuwse Dante zitten de pausen
onderin de hel.
Want zij zijn de grootste boeven, maar Franciscus
zeker niet).
Even terug naar het punt.
Wij kennen allemaal de spanning tussen leer en leven.
Tussen code en praktijk.
We doen niet altijd wat we zouden moeten doen.
Maar weet je, zelfs de allerheiligste mensen hebben er
last van.
Zo schrijft de apostel Paulus in zijn brief aan Rome:
Het goede dat ik wil doen, doe ik niet.
En het kwade dat ik niet wil, ligt steeds op de loer.
En de kerkvader Augustinus kent die spanning ook.
Hij bidt op een goede dag:
Heer, maak mij kuis, maar nu nog niet.
Hij was nogal zinnelijk aangelegd.
De Heilige Geest was voor hem vooral de Geilige Heest.
Hij bad wel om kuisheid,
maar was daar nog helemaal niet aan toe.

Overigens was Augustinus geen marinier, maar
kuisheid was niet zijn ding.
Soms zitten wij best ingewikkeld in elkaar.
Dan willen we iets, wat we even later helemaal niet
willen.
De wil weet niet wat ze wil.
Dan zijn we meer grillig dan willig.
Er zijn mensen die graag in de vrije wil geloven.
Maar volgens Augustinus zijn we op Gods genade
aangewezen.
De zachte kracht in ons die de goede neiging stimuleert.
Dick Swaab zit ook op die lijn, maar minder rooskleurig.
Volgens hem zijn we slaaf van ons brein.
Ja, sterker nog: wij zijn ons brein.
(Overigens, de rationaliteit van deze uitspraak is ver te
zoeken).
Hoe dan ook: we doen allemaal wel eens gekke dingen.
En soms worden heel natuurlijke dingen – zoals seks –
gek gevonden.
Op dit punt stemt de marine overeen met de
katholieke kerk.
Wij leven volgens de moraal:
Celibaat het niet dan schaadt het niet.
In kloosters leidt dat soms tot ongewenst gedrag.
Bij de marine steken we daar gunstig bij af.
Des te verbazingwekkender is het dat wij wederom het
nieuws halen.
Dat komt omdat Defensie en de kerk hot zijn als het
om seks gaat.
Het zijn sexy instituten.
Dus: als je bij Defensie zit en ook nog gelovig bent,
ben je dubbel sexy.
Zit je bij Defensie en ben je gelovig en ook nog
dominee:
dan ben je triple sexy! Een soort triniteit.
Seks met een dominee
behoort dan ook tot de grootste genoegens.
Een transcendente ervaring.
Als ik journalist was, zou ik daar wel iets van kunnen
maken.
De bakker opperde gisteren de volgende kop in de
Telegraaf:
Seks met een dominee brengt je in de zevende hemel.
Maar weer even terug naar de marine.
Sinds het topless afscheid op de Bloys van Treslong,

sinds het matroos Anja verhaal op de Hiddes,en de
recente ART-affaire op de Van Speijk, lijkt de marine
hot topic.
Toen ik het nieuws eergisteren hoorde wilde ik zeggen:
Voor safeguard: vlop kan telegraaf niet volgen.
Over geen enkele as. Niet stuurboord niet bakboord.
De krant van wakker Nederland bedrijft orgastische
journalistiek.
Het journalistiek niveau van deze ochtendkrant
steekt niet boven de gemiddelde ochtenderectie.
Het lijkt heel wat, maar stelt niks voor.
Het is alleen maar scoren met hete koppen.
Opnieuw drank en seks aan boord marineschip.
Nederlandse marine vaart met pornoboten!
Een leuke BBQ verandert opeens in een met alcohol
gelardeerd feestje.
Een weldenkende korporaal vroeg zich af:
how two can rule Evertsen.
Roy Klopper suggereert een pikante afloop in BEVO3.
Nou, - denk ik dan - dan ben je er duidelijk niet
geweest!
Het is schier onmogelijk daar opgewonden te raken.
Hier schuilt iets achter.
Het is allemaal perceptie.
Selectieve beeldvorming op grond van selectieve
voorkeuren.
Het echte nieuws is namelijk
dat marinemensen met passie patrouilleren, maar dat
komt niet in de krant.
Ook komt niet in de krant dat er op zee medische
lessen zijn.
Over hoogtezieken en over bloed en afweer.
Of dat er wordt gefilosofeerd van antieke tijden tot nu toe.
Of dat er aan boord ook andere beurten zijn.
Zondagsmissen.
Want liturgie is vrijen met God. Daar knap je van op.
Ik vroeg mij af: hoe handelen wij dit alles?
Hoe gaan wij om met vragen van het thuisfront?
Ja, hoe ziet ons zelfportret als marineman of –vrouw
er uit?
Als dominee stel ik voor de weg naar binnen te gaan.
Terug naar ons zelf.
Dat wij onze bezieling behouden, wat er ook
geschreven en gezegd wordt.
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Iedereen weet wat bezieling is, maar niet iedereen
weet nog wat de ziel is.
Als theoloog moet ik eeuwenoude basics dan maar
weer opnieuw uitleggen.
Stel dat ik jullie zou vragen om op te schrijven wie je
bent.
Schrijf dat eens in potlood of met pen op een A-4tje.
Je maakt allemaal je eigen zelfportret.
Je noteert je naam, geboortedatum en –plaats,
namen van je ouders, zussen en broers, de namen van
wie je allemaal lief vindt, de naam van je partner of
toekomstige ex.
Je vrienden, hobby’s en huisdieren.
(Want huisdieren zijn belangrijk
voor de menselijke identiteitsbeleving!)
Ik geef jullie een paar minuten. Dan staat alles op
papier.
Als iedereen is geweest vraag ik: en, is dit nou alles?
Dan zeggen jullie allemaal: nee. Er blijft een rest over.
Ik ben dit allemaal wel, maar ik ben ook nog meer.
Iets waar ik zo gauw geen woorden voor heb.
Als theoloog zeg ik dan: Welkom bij de ziel.
Welkom in die diepere laag bij jezelf, onder de oppervlakte.
Waar je geen woorden voor hebt,
maar die je wel voelt als je naar muziek luistert.
Of als je in de stilte komt.
Als je al je drukdoenerij aflegt.
Als je ego even geen koning hoeft te kraaien.
Als je jezelf vergeet en daarachter misschien God wel vindt.
(Voor de filosofen onder ons:
Dat is de ervaring die Kierkegaard bedoelt met
subjectiviteit.
En door Augustinus is aangeduid als innerlijke ruimte:
interior intimo meo et superior summo meo.
Dieper dan mijn dieptste zelf en hoger dan mijn
hoogste bereik.
Vanouds is de ziel de plek waar God gebeurt.
Onze ziel is de dieptepeiling van wie we zijn.
Wij zijn groter dan de optelsom van de dingen die we
doen.
Onze ziel is de bron van onze creativiteit en muziek.
Zij maakt ons gevoelsontvankelijk.
Ja, van onze dierlijke instincten maakt zij spirituele
krachten.
De ziel roept het onbewuste in ons wakker.
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En schept vermoeden van oneindigheid.
Onze ziel is de broedplaats van mystiek.
We weten ons verbonden met alles en iedereen.
Zoals de druppel tot zee wordt, eenmaal in zee
gekomen.
Stel dat ik nu aan jullie vraag:
Pak je papier met alle woorden die je hebt opgeschreven.
Prik er met je pen een paar gaten in. Even flink
wroeten.
De gaten staan voor verliezen die je lijdt.
Je kunt bijvoorbeeld je baan verliezen.
Je partner of je ex. Je hond of je geloof.
Dan zak je even door je oppervlaktebestaan heen.
Je zakt in de diepere laag van je ziel.
(Zoals Alice in Wonderland. Zij komt door een
konijnenhol
in een wereld waar alles er anders uitziet).
Mensen die zich bij een verlies in de ziel laten zakken,
worden wijs en mild.
Ze voelen wel verdriet, maar vallen er niet mee samen.
Ze beseffen: ik ben méér dan ik ben kwijtgeraakt.
De ervaring leert dat er vroeg of laat gaten in ons
bestaan vallen.
Zonder crises gaat het niet.
Maar de ervaring leert ook dat crises kansen kunnen
worden.
We moeten dus niet met onze nagels aan de rand van
het gat blijven hangen.
Onophoudelijk roepend:
Ik wil mijn baan terug. Mijn hond. Mijn geloof.
Nee, liever laten we ons erin vallen.
En tijdens je val moet je aan Hegel denken:
De nieuwe situatie bevat altijd het beste van het oude.
Behandelaars en therapeuten snappen dat niet altijd.
Zij willen repareren wat er te repareren valt.
Maar als je oud bent of gehandicapt werkt dat niet
meer.
Als je - 100 jaar - door je hoeven zakt
zijn loopoefeningen geen optie.
Het is niet fijn als de behandelaar dan tegen je zegt:
Helaas, speculaas, had u maar niet zo oud moeten worden.
Nee, een goede behandelaar stapt dan even uit z’n rol.
Ze laat haar tas met instrumenten staan.
Ze gaat naast je zitten om van jou te horen hoe het is:
nooit meer te kunnen lopen.

Je te voelen als een gestrand schip.
Zo’n behandelaar helpt je de weg naar binnen te gaan.
En warempel daar ligt op de bodem van je oude ziel
het zaad van nieuwe bezieling.
Dan ervaar je - al ben je 100 - meer geluk dan grijsheid.
Je maakt opnieuw kennis met jezelf.
De psalmdichter zegt:
Ik zou één woord willen spreken,
ooit, dat waar en van mij is,
dat draagt wie ik ben, dat het houdt,
en rechtop staat
als een mens die mij aankijkt en zegt:
ik ben jouw zuiverste zelf,
vrees niet, versta mij, ik ben.
Dan is het even stil. Een witte regel lang.
Dan klinkt het:
Hoor jij in mij geboren worden
de ander die ik zou willen zijn?
Nog even terug naar de gedragscode,
die alles perfect wil hebben.
Er was eens een man
die rond zijn huis een grote tuin had aangelegd.
Allerlei bomen, planten, struiken en bloemen
stonden in volle bloei.
Op een dag ging hij wandelen in zijn tuin.
Hij bekeek de bomen in volle bloei.
Toen zag hij een jong perenboompje, met de vijf eerste
peren.
Maar wat zag hij daar? Een peer met een rups erin!
Een fout in zijn tuin!
De man liet alle perenbomen omhakken.
Toen kwam hij bij de struiken en tot zijn schrik zag hij,
dat één van die struiken erg klein bleef. Weer een fout!
De man liet alle struiken verwijderen.
Toen kwam hij bij de bloemen.
Hij zag dat er een paar hun kopjes lieten hangen.
‘Weer een fout!’ zei hij, en hij liet alle bloemen
verwijderen.
Toen ging hij naar binnen.
Vanuit het keukenraam wilde hij nog één keer z’n tuin
zien.
Hij schoof het gordijn opzij en keek naar buiten!
Toen zag hij dat hij helemaal geen tuin meer had.
Wie naar perfectie streeft wordt eenzaam.
De kunst is jezelf te aanvaarden.

Elke gek heeft z’n gebrek. Ook de admiraal en de paus.
Ja, enig gebrek strekt tot de aanbeveling.
En fouten zijn de basis van succes.
Dat is de humor aan Gods genade.
Amen.
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Moreelmeting

Problemen komen het makkelijkst

Kerkdienst / Onderhoudsbeurt

boven tafel

In zee, 13 april 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen

als die tafel in de kroeg staat.
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Loesje

Koster: Laïto Rombley
mmv LDV
Entrée met muziek:
I believe I can fly, R.Kelly
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin (Fragmentje Augustinus)
Uit de Bijbel: Matteüs 20,1-16
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het
ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat
hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was,
stuurde hij hen naar zijn wijngaard.
Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het
marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: ‘Gaan jullie ook maar naar de
wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.’ En ze gingen erheen. Rond het
middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als
tevoren.
Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een
groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: ‘Waarom staan jullie hier de
hele dag zonder werk?’ Niemand wilde ons in dienst nemen,’antwoordden ze.
Hij zei hun: ‘Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.’
Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn
rentmeester: ‘Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij
met de laatsten en eindig met de eersten.’ En zij die er vanaf het elfde uur
waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie.
En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat
zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze
die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: ‘Die laatsten
hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij
het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.’
Hij gaf een van hen ten antwoord: ‘Beste man, ik behandel je toch niet
onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem
dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde
betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Ze het kwaad
bloed dat ik goed ben?’
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.

Muziek: Sting, The book of my life
Column: Moreelmeting
Muziek: ’Bottom of your soul, Toto
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Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: Adiemus, Karl Jenkins
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

How great thy art, Elvis Presley
Zegen: elkaar het goede gunnen
Wij wensen elkaar van harte:
Vrede met was was
Vreugde met was is
En alle goeds voor de week die komst.
Amen.

Muziek: de keus van Laïto
Coffee & cake
Spreuk van de dag:
In mijn huis mag je het leven voelen.
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Moreelmeting
Beste mensen,
Laten we om te beginnen
ons inleven in de moreelmeter.
Als je moreelmeter bent moet je van wanten weten.
Deze functie kunnen we nauwelijks onderschatten,
zij dient derhalve door minimaal twee personen te
geschieden.
Alleen zou een mens onder de druk bezwijken.
Niet iedereen komt in aanmerking voor deze functie.
Zo wordt van de moreelmeter zelf een hoog moreel
gevraagd.
Dat is een ingangseis.
Moreelmeters mogen het beroepshalve niet met
Hermans eens zijn.
W.F. Hermans, een van de grote drie
uit onze vaderlandse literatuur.
Hij schrijft ergens:
Ik die niet in een goddelijke moraal geloof,
ik heb nooit ondervonden dat iemand zich moreel gedroeg.
Ik zie alleen berekening en vergissingen, mislukte
berekeningen dus.
Ik zelf handel nooit moreel.
Als ik ooit iets goeds heb gedaan, is het alleen geweest uit
vermoeidheid, bij vergissing, uit nonchalance.
Helaas ben ik nogal nonchalant.
Nee, een beetje moreelmeter is geen fan van Hermans.
Evenmin kan hij het eens zijn met de oude
catechismus, die vrolijk zegt dat de mens van nature
geneigd is tot alle kwaad.
Daar ziet een moreelmeter de humor niet van in.
Nee, een beetje moreelmeter is een professionele
positivo.
Hij ruikt altijd kansen.
Straalt uitsluitend optimisme uit.
Optimisme is in tegenwoordig.
Dat is mede onder invloed van geluksprofessoren.
Zij schrijven boekjes waar je blij van wordt.
Er is laatst zelfs een ‘Geluksbijbel’ verschenen.
(Sinds de kerstening op z’n retour is, en Jezus niet
meer sexy, proberen we het op deze manier).
Laatst kreeg ik een boek met de titel:
‘Optimisme als levenselixer, over positieve psychologie.’

Op de flap staat:
Optimistisch zijn, kan letterlijk iedereen op deze wereld.
Arm of rijk, jong of oud, groot of klein.
Kijk, zo’n geloof daar teken je toch voor.
Dat zet zoden aan de dijk.
Het klinkt als Evangelie.
Maar dan uitsluitend voor blije mensen.
Er is louter happiness.
Maar alleen voor the happy few.
De oude welgelukzaligheid verandert in space voor
positivo’s.
Even terug naar de realiteit nu.
Onze moreelmeters moesten twee keer twee dagen
vliegen, om de moraal van ‘ons schip’ te doorlichten.
Dat is leuk voor de airmiles, maar minder voor het
milieu.
Moraalmeting leidt derhalve tot milieuvervuiling.
Arbo&milieu-technisch gesproken is het een vorm
van ongewenst gedrag.
Maar goed, de mannen willen hun werk goed doen.
En van ons werd slechts een kleine tegenprestatie
verwacht.
Wij moesten 18 keer A4-papier met vragen wegkoppen.
Welgeteld moesten we 226 witte bolletjes zwart maken.
Zulks geschiedde per militaire opdracht: VP dus.
Gelukkig wordt onze anonimiteit daarbij gewaarborgd.
We hoeven alleen maar ons dienstvak, rang en
persoonsnummer in te vullen.
Nou, dan weet je het wel.
Toen ik erover nadacht kreeg ik het idee: hier gaat iets
fout.
Moreel heeft namelijk met wenselijk gedrag te maken.
Maar hoe wenselijk is het om tot meting te worden
verplicht?
Je gaat toch ook niet tegen je zin op de weegschaal
staan?
Er is nog nooit een vrouw gevonden die dat grappig
vond.
Vrouwen weten: alles weten maakt niet gelukkig.
Maar diep van binnen voelen zij des te meer.
Daarom is de vrouwelijke intuïtie zo trefzeker.
Zij leven in de wetenschap dat:
als je lekker in je vel zit, je meer weet dan de
weegschaal je ooit kan vertellen.
Ja, de diepste dingen zijn niet in cijfertjes te vatten.
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Maar nu naar ons moreel.
Ik moest denken aan ene Bakoenin.
Hij schrijft ergens:
Niets is gevaarlijker voor de persoonlijke moraal van een
mens, dan de gewoonte om zijn medemens te commanderen.
Zo bezien lijkt een opgelegde moreelmeting een
riskante onderneming.
Zou zij niet vrijwillig dienen te zijn?
Hier moet ik natuurlijk wel een kanttekening bij
plaatsen.
Het militaire leven draait om onderwerping aan de
militaire tucht.
Dus, als je opgedragen wordt iets te doen, dan doe je dat.
Dan is het: uitvoeren mars.
Een beetje militair mekkert daar niet over.
Het is niet meer dan goed fatsoen.
Wel blijft de vraag wat de militaire bevelstructuur met
ons doet.
En met onze moraal.
Nog een andere observatie.
Het viel mij op dat de moreelmeting begint bij de
baas.
Die staat met stip op één.
Als dominee raak ik dan even een fractie in
verwarring.
Want wie is mijn direct leidinggevende ook al weer?
Ik los dat als volgt op.
Vakjes die ik niet begrijp laat ik open.
Hetgeen volgens de moreelmeter
tot computerstoringen kan leiden.
Het zij zo.
De meting begint dus bij de leidinggevende.
Dan gaat het naar de organisatie.
Er worden vragen gesteld ontleend aan de
relatietherapie.
Zo wordt mij gevraagd of ik mij erkend weet.
Of ik haar nog wil vertrouwen, in voor en tegenspoed.
Tenslotte hoe zeker ik ben dat ik bij haar mijzelf mag zijn.
Voor wie het nog niet wist:
Defensie is de ideale partner.
Ze is niet alleen sexy.
Ook betrouwbaar, integer en transparant.
En dan - na vragen aangaande de organisatie- volgt
mijn familie op drie.
Met slechts drie lullige vragen.
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Namelijk of ik een hechte familie heb.
Of we in mijn familie dingen samen doen.
En of we thuis dezelfde dingen belangrijk vinden.
Met andere woorden:
Thuis heb je het nooit zo goed als bij de baas!
Ik heb gemerkt:
sommige mensen reageerden wat allergisch op de
meting.
Zij wilden liever geen bolletjes slikken.
Maar anderen zeiden:
de meting is toch onschuldig. Men wil slechts meten.
Maar zit daar misschien de kneep. In het meten.
Meten is weten.
Maar wat mensen werkelijk willen is aandacht.
Oprechte aandacht.
Zoals God – volgens mij - niets dan Aandacht is.
Nu speelt hier een merkwaardige wetmatigheid.
Om aandacht te kunnen geven, moet je zelf eerst leeg
worden.
Zonder aandacht komt communicatie niet op gang.
Zonder leegte is er geen ruimte om echt te luisteren.
Dan blijf je gewoon op zenden staan.
Bij de baas werken aardig wat zendelingen.
Zij denken dat als je mensen wilt begrijpen, je moet
beginnen met nooit naar ze te luisteren.
Dan zit je dus nog midden in de oertoestand van na
de zondeval.
Christelijk gesproken zit ik dan nog in mijn egoïsme.
Er is in mij nog geen spoor van gerichtheid op de (A)
ander.
Ja, sterker nog. In de ander ben ik vooral met mijzelf
bezig.
Wij maken niet alleen selfies. Wij zijn het ook.
In het Evangelie is Jezus degene die ons daarvan verlost.
In Hem ontvangen we een andere gerichtheid.
Wij stappen uit ons selfmade selfie.
En worden open voor de ander.
We krijgen zelfs gevoel bij hem of haar.
Daar knappen we van op.
Zo trekken we in een gesprek de woorden van de
ander niet meer onmiddellijk naar onszelf toe.
We vragen ook geen dingen meer uit nieuwsgierigheid.
Om iets te weten of te meten.
Nee, een goede vraag ontstaat uit interesse.
Zij volgt de natuur van de aandacht.

Nog even weer naar de moreelmeting.
Wat m.i. ontbreekt zijn de zogenaamde stille waarden.
Er wordt wel gesproken over respect, aandacht en
vertrouwen.
Maar de grap is: die kun je niet meten.
Deze waarden zijn stil, omdat ze vanuit hun aard niet
opvallen.
Niet te meten.
Stille waarden zijn net bloemen.
Ze staan stilletjes mooi te wezen.
Ze zijn als het wit tussen de woorden van een gedicht.
Of als de stilte in muziek. Als het sela in een psalm.
Maar juist die stilten geven het geheel zin en betekenis.
Een voorbeeld.
Als je opa naar een zorgcentrum moet, pleeg je eerst
marktonderzoek.
Je wilt dat opa het goed zal hebben.
Je vraagt brochures aan van verschillende centra.
Al snel merk je dat ze op papier allemaal op elkaar lijken.
Ze zijn allemaal de beste.
Maar je moet niet kijken wat er in de folder staat.
Je kunt beter de sfeer van het huis proeven.
Ik noem dat de scan van de stille waarden. Die bepalen.
Hierdoor voelen familieleden of pa in goede handen is.
Of ze gaan met een triest en kaal gevoel naar huis.
Stille waarden stellen andere prioriteiten.
Zo gaat het er niet om ‘wat’ doet, maar ‘hoe’.
Opa kan volgens het boekje gewassen en gekleed
worden, maar bij de ene verzorger voelt hij zich naakt
onhandig.
En bij de ander vertrouwd en ontspannen.
Stille waarden bewaken de kwaliteit van leven.
Ieder mens is op aandacht aangelegd.
Daarom zitten we massaal op Facebook.
Wij communiceren continue wat we doen.
Met de bedoeling dat anderen onze leuke dingen liken.
Per bericht en tweet genereren we aandacht.
Een beetje borderliner zou er jaloers van worden.
Social media maken makkelijk.
Je vraagt aandacht, zonder zelf leeg te hoeven worden.
Aandacht geven is andere koek.
Christelijk gesproken is dat de specialiteit van God.
Hij geeft zichzelf volstrekt. Hij heeft ons roekeloos lief.
En Jezus is ook niet krampachtig.
Nee, hij maakt zich leeg voor ons tot op het kruis.

Zijn genadige aandacht reikt tot in de dood.
Daarom noemen we zijn sterfdag Goede Vrijdag.
Op oude afbeeldingen staat Jezus afgebeeld:
hangend aan het kruis met een lach om zijn mond.
Want de dood wordt overwonnen.
Hij trekt door onze doodsheid heen.
En op de derde dag van Pasen staat hij op uit de dood.
Want liefde is sterk als de dood.
En opstanding is Gods stijl van leven.
Geloof heeft niks van doen met angst of doemdenken.
Nee, het inspireert tot feestelijk leven.
Niet later en straks, maar hier en nu.
Niet onder, maar boven de groene zoden.
Deze week kreeg ik van iemand een kopie.
Nederlandse pater in Syrië gedood.
Het gaat om de Jezuïet Frans van der Lugt.
Hij werd door zijn hoofd geschoten voor zijn huis in
Homs.
De pater zorgde voor kansarme kinderen en
gehandicapten.
Hij had zich voor hen leeg gemaakt. Zij hadden zijn hart.
Daarom wilde hij niet vluchten uit Syrië, alhoewel de
situatie onhoudbaar was.
Frans bleef op post tot het laatst.
Niet om zijn moreel te demonstreren.
Maar omdat hij zijn ego met Christus had geruild.
Nu gaan we nog even naar het Bijbelverhaal. Wat
gebeurt daar?
Jezus legt dynamiet onder onze burgermensmoraal.
Wat nou rechtvaardigheid? Wat nou loon naar werken?
Wat nou fatsoen?
Jezus zet alle fatsoensrakkers en moraalridders te
kakken.
Voor hen is moraal niets dan:
een tijdelijke werkhypothese van tijdelijke duur.
Maar Jezus is anders. In hem brandt vuur.
Hij viert het feest van Gods vrijgevige liefde.
Hij is geen moraalridder op wit paard, om de eerste
steen te werpen.
Nee, hij maakt zich leeg. Hij heeft niks met stenen.
Behalve op de Paasmorgen. Dan rolt hij de steen van
het graf.
The rolling stone als ode aan het leven.
Als Jezus bij ons aan boord was geweest, hadden we
meteen de vakbond gebeld en hem vervolgens over
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de plint gegooid. We zijn toch niet gek?
Ondertussen denkt Jezus:
wat zijn jullie toch een stelletje azijnpissers.
Anti-kunstenaars die wijn in water veranderen.
Minimumlijders onder de armoedegrens van
two-can rule.
Je kunt je moreel meten. Je kunt ook karakter tonen.
Maar stel nooit grenzen aan Gods gunst.
Er waren eens drie sjouwers die hard moesten werken.
Ze moesten zware stenen dragen.
Een vreemdeling kwam voorbij en vroeg aan de
eerste:
‘Wat ben je aan het doen?’
‘Zie je niet dat ik mij kapot werk voor een
hongerloon?’
Toen stapte de vreemdeling naar de volgende
sjouwer.
En stelde hem dezelfde vraag.
‘Ik verdien de kost voor vrouw en kinderen.
En dat geeft mij kracht om dit harde werken vol te
houden.’
De laatste van de drie kwam fluitend voorbij,
met een nieuwe vracht stenen op zijn schouders.
Ook hij kreeg dezelfde vraag. ‘Wat ben je aan het
doen?’
Maar mijnheer, dat zie je toch!
Ik bouw samen met mijn vrienden een kathedraal.
Een huis voor daklozen. Gewoon omdat het kan!
Amen.
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Miscommunicatie

PAASVIERING
In zee, 20 april 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Nog 1x Bas de Vries
mmv LDV
Entrée met muziek:
I’m alive, Don Fardon
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
God smaakt naar meer
vandaag!
Neem Hem en
breek
Hem
en doe wat niet kan
Met ongenadige
Medemenslievendheid
swingt ook vandaag weer
het Woord
uit de pan.
Huub Oosterhuis

Zo horen we het bij JS Bach: Ouverture Paasoratorium
Uit de Bijbel: Johannes 20, 1-18
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker
was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen
van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel
terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus
veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald
en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus
en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen
beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller
dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich
voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet
naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het
graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de
doek die Jezus’gezicht bedekt had niet bij de andere doeken
lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook
de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was,
het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de
Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.
De leerlingen gingen terug naar huis.
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich
naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren
zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van
de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom
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huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’
Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze
wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus.
‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei:
‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt
neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen
haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabbouni!’ (dat
betekent ‘meester’.) ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben
nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders
en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader,
die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen:
‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen
haar gezegd had.
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Gedicht: ‘De paarse tuinbroek’, Jean Pierre Rawie, Roel
’t Was in café ‘De Paarse Tuinbroek’,
waar ik sedert jaar en dag
mijn geluk en fortuin zoek
dat ik jou het eerste zag.
Je droeg zo’n speldje met zo’n rondje
en zo’n kruisje onderaan,
maar wat jij ook droeg, het stond je
zoals alles je zou staan.
Alleen die tuinbroek – maar dat is te
accepteren als je weet
dat een echte feministe
niet graag lékker is gekleed.
Ach na die eerste zoen leek alles
rozegeur en maneschijn,
maar het droevige geval is
dat het niet heeft mogen zijn.
Want waar de liefde aan kapot ging,
maanden na die eerste zoen,
was dat jij dat paarse rotding
nooit eens van je kont wou doen.

Muziek: Lied van Maria Magdalena, Stef Bos
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Column: Miscommunicatie
Muziek: Paradise, Coldplay
Gedachten, gebeden, gevoelens & kaarsjes
Muziek: Ave Maria, Celine Dion
Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegen; elkaar het goede gunnen
Wij wensen elkaar van harte:
Open ogen om te zien wat is
Oren om te horen wat onze ziel te verstaan geeft
Een hart dat zich opent voor onszelf en de ander
In vertrouwen nooit de liefde te verliezen.
Amen.

Muziek: de keus van Laïto
Ressurrection Coffee & Passover chocolates
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Miscommunicatie
Beste mensen,
Om te beginnen eerst iets over Antoine de SaintExupéry.
Hij wordt in 1900 in Lyon geboren.
Als oudste zoon in een katholieke adellijke familie.
Zijn vader sterft als hij nog maar vier jaar is, zodat hij
door zijn moeder wordt opgevoed.
Zij is een artistieke en creatieve vrouw, ook gelovig.
Aan moeders hand gaat Antoine mee naar de mis.
Daar hoort hij het Evangelie.
De boodschap dat wij alleen door lief te hebben
elkaar begrijpen.
Want alleen met ons hart kunnen we goed zien.
Als Antoine 17 jaar is overlijdt zijn broer.
Zijn twee jaar jongere broer François.
Zijn wereld stort in elkaar.
Tot dan toe was hij vooral gelukkig geweest.
Maar nu raakt hij als tiener in een diepe crisis.
Zijn moeder had Antoine leren bidden.
Hij had dan ook gebeden voor zijn broer.
Dat hij alsjeblieft in leven zou mogen blijven.
Maar dat gebeurt dus niet.
Antoine had gebeden, maar God was niet thuis.
In de hemel bleef het stil.
In die tijd verlaat Antoine de kerk.
Hij heeft er niks meer te zoeken.
Later wordt Antoine piloot.
Hij ontwikkelt zich tot pionier van de luchtvaart.
Met gevaar voor eigen leven ontsluit hij het luchtruim
voor de mens.
In een open postvliegtuigje met houten propeller en
vleugels van doek, vliegt hij boven de Sahara onder
vijandelijk vuur.
Verschillende keren moet hij noodlandingen maken.
Daarbij loopt hij diverse schedelfracturen op.
Behalve piloot is Antoine ook schrijver.
Een van zijn boeken heet Citadelle.
Het gaat over een koning die droomt dat hij een berg
beklimt.
Met veel moeite trotseert hij de berg om een bezoek
te brengen aan God.
Maar eenmaal boven is er niets. There’s nobody.

Wel ligt er een groot blok graniet.
Het ligt daar bovenop de berg.
Koud en nat in de ochtendnevel, nog druipend van de
regen.
Eenmaal bij de steen gaat de koning bidden.
Hij vraagt God zijn gebed te beantwoorden, maar het
blijft stil.
Want stenen spreken niet. En graniet zwijgt.
Het blok graniet is geen knuffelmuur voor zijn vrome
zelf.
Geen pappie God die zijn wensen en behoeften
bevredigt.
Nee, het is een obstakel om je aan te stoten.
Jezus kent die ervaring ook.
Op Goede Vrijdag sterft hij. Ook bovenop een berg.
Hangend aan een kruis. Met een laatste vraag op zijn
lippen:
Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar het
blijft stil.
Als iemand weet dat de hemel van koper kan zijn,
en God van graniet, dan Onze Lieve Heer.
In Citadelle ontdekt de koning dat God geen helpdesk is.
En gebed geen instant-oplossing.
Nee, God blijkt altijd anders dan wij denken.
En wat is bidden anders dan tegen jezelf oplopen in
moeilijke tijden?
Als de koning dat merkt knapt er iets bij hem van
binnen.
Bovenop de berg valt hij van z’n geloof.
Loosing my religion. Het is hard. Maar dat niet alleen...
Je geloof verliezen is ook een signaal dat je leven zich
verdiept.
Zo vergaat het de koning.
Eerst ervaart hij pijnlijk dat het blok graniet zwijgt.
Maar later gaat hij zien, dat dit juist de bedoeling is.
Zijn gebed levert hem niks op.
Hij krijgt geen antwoord.
De koning kan God niet biddend voor zijn karretje
spannen.
Hij kan God niet maken tot een verlengstuk van zichzelf.
God is Sinterklaas niet.
Die steeds maar zit te denken wat hij jou zou schenken.
Nee, God is steen. Hij zwijgt.
Bidden is ook geen pakjesavond. Nee, het is ingaan in
de leegte.
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De koning wordt in zijn bidden met zichzelf
geconfronteerd.
Dat is nieuw voor hem.
Zijn onderdanen geven de majesteit namelijk altijd
wat hij wil.
Als de koning lacht, lachen zij terug.
Als de koning zwijgt, voelen ze zich al snel onzeker.
Ondergeschikten praten de koning naar de mond.
Zij spreken zalvende teksten.
Maar het is niet meer dan een echo van de stem van
de koning.
Dat maakt de koning tot een eenzaam figuur.
Hij raakt in zichzelf gevangen.
Maar het blok graniet – de zwijgende God - bevrijdt
hem daaruit.
Door de granietcrisis heen komt de koning open voor
zijn omgeving.
Voor zijn onderdanen.
Voor het eerst ziet hij ze staan.
Niet als ondergeschikten. Maar als mensen.
Allemaal anders.
De koning leert, wat Antoine als kind al leerde van zijn
moeder.
Dat alleen door de liefde onze ogen opengaan.
Dat alleen door de liefde wij de ander gaan zien.
Van ons mannen wordt wel gezegd dat wij met onze
penis kijken.
Dat wij onszelf keien vinden. Steengoed in bed.
Zo worden wij fucking hard. Nog harder dan graniet.
Maar als zij naar de kleur van haar ogen vraagt?
Ja, dan blijft het stil.
De koning merkt: graniet werkt niet. Het communiceert niet.
Hij breekt erop stuk. Maar later leert hij er van.
Bovenop de berg ontdekt hij de diepte van de stilte.
In de stilte houdt de liefde zich schuil.
Liefde begint daar waar wij van de ander niets meer
verwachten.
Waar wij de ander gaan zien zonder bijbedoelingen.
Zonder verborgen agenda.
Liefde is de ander – zomaar de Ander – laten zijn.
Maria zingt het zo mooi in de woorden van Stef Bos:
Jij liet mij zien
dat samen bestaat.
Ik voelde me vrij
en ik wist niet waarom.
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Dan ben je belangeloos aanwezig.
Geen selfie meer. Maar zelveloos.
En dat lukt ons meestal niet.
Maar wij kunnen het leren van Onze Lieve Heer.
Hij roept in ons een verlangen wakker,
een heimwee naar iets dat we nog nooit hebben gekend.
We gaan het zien, als we gaan kijken met ogen van de ziel.
Jezus stierf aan het kruis, toen de hemel koper was en
God graniet.
Maar op de derde dag staat hij wederom op uit de dood.
Zijn dood was zo’n mooi geschenk aan het leven,
dat de dood hem niet vast kon houden.
Op de Paasmorgen zegt Jezus behalve tegen Maria
ook tegen de dood:
Houd mij niet vast.
Maar dat gelooft niemand natuurlijk.
De opstanding gaat er bij ons niet in.
Want bij ons geldt: dood is dood. Dat is onze
natuurwet.
Bij ons hangt het spreekwoord aan de wand:
dood zijn duurt het langst.
Als één ding ons duidelijk is, dan wel dit: dat de
doden vergaan.
Met die gedachte komt Maria op de Paasmorgen bij
het graf.
Zij wil rouwen om haar lief.
Zij weet dat verdriet de prijs is die ze voor de liefde
betaalt.
Maria heeft – net als Antoine - veel meegemaakt.
Een aantal jaar geleden was zij ernstig ziek. Ziek in
haar hoofd.
Zeven boze geesten spookten daar rond.
Die schreeuwden allemaal door elkaar heen.
Zo hard, dat zij zichzelf niet meer kon horen.
En de mensen zeiden: Dat mens is niet goed bij haar hoofd.
Toen kwam Jezus.
Hij ziet haar staan.
Hij ziet ook dat het spookt in haar hoofd.
Maria, roept hij. Maar ze hoort hem niet.
Haar hoofd zit vol. Haar oren zijn hard.
Ze ziet zijn lippen wel bewegen,
maar haar trommelvlies trilt niet mee.
Dat komt door al dat geschreeuw van binnen.
Dan heeft Jezus haar genezen.
Hij heeft die boze geesten een voor een verjaagd.

Iedere keer wordt Maria weer een beetje meer Maria.
En als de zevende verdreven is, kan ze helemaal
zichzelf zijn.
Dan roept Jezus haar nog een keer.
Hij noemt haar naam: Maria.
Nu hoort ze haar naam wel. Ze voelt zich gezien en
weet zich gekend.
Dan zegt zij op haar beurt: Rabboeni. Meester. Vriend.
Ze omhelst hem.
Ze houdt zich vast aan de Heer die haar vrij maakt.
Vanaf dat moment blijft ze bij hem.
En ze blijft bij hem, ook als het gevaarlijk wordt.
Als Jezus gekruisigd wordt en anderen gefrustreerd
afhaken, blijft zij trouw.
En nu op de Paasmorgen gaat ze naar het graf om
hem te betreuren.
Zij voelt dat hij zichzelf in haar heeft achtergelaten.
En andersom zal het ook wel zo zijn.
Maar dan ziet ze – tot haar schrik –
de steen van het graf verwijderd.
Het sluitstuk van graniet is weg.
Het graf is open en bloot.
Petrus en Johannes, haar twee vrienden zien het ook.
En wat doen ze?
Als echte stoere mannen gaan zij direct naar huis.
Maria huilend achterlatend.
Ze zien de vrouw niet staan.
Gelukkig zijn er twee engelen.
Zij maken gevoelscontact.
Zij sluiten aan bij haar emotie en vragen:
Vrouw, waarom huil je?
Dan hoort ze dat haar naam wordt genoemd: Maria.
Ze draait zich om en ziet Jezus staan, maar ze wist
niet dat het Jezus was.
Zij denkt dat het de tuinman is. De hovenier.
Dat zorgt voor ruis op de lijn.
Haar perceptie van tuinman maakt dat ze Jezus niet ziet.
Zij ziet hem wel staan, maar ze ziet hem tegelijk ook niet.
Dit keer zijn haar oren niet te hard, maar haar ogen te nat.
Tranen vertroebelen haar blik.
Haar verdriet is te groot om de vreugde van Pasen te
pakken.
Dan richt de Opgestane zich opnieuw tot Maria.
Hij ziet niet alleen haar kleur ogen.
Hij ziet ook haar tranen. Hij lult daar niet overheen.

Hij luistert!
De Opgestane heeft geen sterk verhaal nodig. Hij is
opgestaan.
Hij kan alle aandacht van de wereld opbrengen.
De opgestane is geen superman.
Een man met vleugeltjes.
Nee, de opgestane is de gekruisigde.
Iemand met littekens ten teken dat hij onze pijn kent.
Wonden maken hem open als geen ander.
Hij verstaat de taal van tranen maar al te goed.
Hij is zichzelf tegengekomen aan het kruis.
Hij kent de dood. Hard als graniet.
Maar nu op de Paasmorgen delft hij de liefde op:
Hij vraagt: Waarom huil je? Wie zoek je?
Maria vertelt van de steen van het graf.
Ze doet haar verhaal en merkt: ik word open geluisterd.
Haar ziel ademt weer.
Er ligt nu ook geen steen meer op haar maag.
Dan noemt Jezus haar naam.
Want voor wie je liefhebt wil je heten.
Je naam bevestigt je bestaan.
Dan vallen Maria de schellen van de ogen.
Het gaat van huilen naar zien.
Zij ziet nu des te scherper haar lief.
Het inzicht van een ogenblik is soms evenveel waard
als de ervaring van een heel leven.
Rabboeni, roept Maria. Mijn meesterlijke vriend.
Zij wil in zijn armen vallen. Hem omhelzen net als vroeger.
Even innig als de twee geliefden in Hooglied.
’s Nachts in bed zoek ik
de geliefde van mijn hart,
maar ik vind hem niet.
Laat ik toch opstaan
en naar mijn lief op zoek gaan
in de hele stad.
Maar helaas, ik vind hem niet.
Hoe wanhopig ik ook zoek.
En dan, plotseling vind ik mijn lief,
grijp hem vast, laat hem niet meer los
Dat is het verhaal van twee geliefden.
De Paaservaring van Maria en Jezus.
Met dit verschil dat hij afstand bewaart:
Houd mij niet vast.
Maria wil in haar relatie terug naar vroeger.
Maar Jezus wil verder. Naar zijn Vader.
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Onzichtbare armen zullen haar voortaan vasthouden.
De heer zal als zonlicht door de ramen haar leven
binnenvallen.
Daarvan zal Maria getuigen. Van brandende liefde van
binnen.
Op de Paasmorgen eren wij Maria. Wij brengen ode
aan de vrouw.
Want dankzij haar is het Evangelie in de wereld gekomen.
Zij staat nog op post, als de mannen al lang liggen te
slapen.
Ik dacht: misschien heeft Maria wel een tuinbroek aan.
Het zal haar zeker niet misstaan.
Want in de tuin droomt zij staande van haar hovenier.
Het is niet in de kroeg, waar zij hem voor het eerst zag.
Maar in de tuin. De groene gaarde.
Waar hij zichzelf haar openbaarde.
Misschien wil zij zichzelf wel aan hem geven gaan.
Want als iemand je zo heeft ontwapend,
kun je verlangen alleen nog te leven recht uit het hart.
Dan wil je jezelf geven, om jezelf opnieuw te ontvangen.
Dan kom je altijd terug op de liefde als drijvende
kracht.
Dan zie je jezelf in de ander.
Via de ogen van een vrouw
krijgt de man de helderheid die hij nodig heeft.
Maria en Jezus. Was er niet meer tussen die twee?
Maria zingt met terugwerkende kracht van haar vriend.
Over hoe ze hem ziet nu hij niet meer hier is.
En met een bijna onzichtbaar verdriet, omdat de
liefde die hij preekte ten slotte het gemis overstijgt.
Er klinkt diepe diepte in haar stem door. Erotiek wordt
mystiek.
De broek blijft aan. En de liefde breekt niet.
Want zij is sterker dan de dood.
Zacht als boter harder dan graniet.
Amen.
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In concert

Voor het concert des levens
krijgt iedereen een kaartje

Kerkdienst / Onderhoudsbeurt
In zee, 4 mei 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Laïto Rombley
mmv LDV
Entrée met muziek:
Who wants to live forever, Queen
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin: Kleine gelijkenis, C.Buddingh
Een oude dominicaan, die heel
zijn leven lang had gebeden, kwam
in de hemel. Hoopvol vroeg hij: Heer,
mag ik roken onder het bidden?
nee, sprak de Heer. De monnik bad
en bad, zonder morren, als altijd, tot
hij een wolk zag met twee jezuïeten, aan
enorme sigaren lurkend.
en die dan, Heer, wees hij. O, dat,
sprak de Heer, is heel wat anders: die
hebben gevraagd of zij onder het
roken bidden mochten.

Amazing grace, Elvis Presley
Uit de Bijbel: Psalm 150
Eeuwige hier nu
die ons adem geeft
gezegend Gij.
Om leven dat doorgaat
om dagen van morgen
God ondenkbaar
boven alle machten van d wereld
Gij god alleen
op violen, gitaren,
toetsen harpen saxofonen fluiten
met stemmen schorre klare
hoge lage.
Eeuwige hier nu
die ons adem geeft
gezegend Gij.

Muziek: Love me like a man, Diana Krall
Column: In concert
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Muziek: The girl in the other room, Diana Krall
Gedachten, gevoelens, gebeden & kaarsjes
Muziek: Ave Maria, Cafe del mar
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegen, elkaar het goede gunnen
Allen: Wat ons ook bezig houdt,
wij wensen elkaar
ruimte in ons hoofd
en een opgeruimd hart
dat zorgen ons niet vermoeien
maar dat wij goed voor onszelf zorgen
In vrede met onszelf
In harmonie met elkaar.
Amen.

Muziek: De keuze van de koster
Koffie en cake
Spreuk van de dag:
Whitout Music life would be a mistake
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In concert
Beste mensen,
Ik wil nog even terug naar Muscat, naar het schone
Oman.
Waar de natuur zich manifesteert in ruige bergen.
Rotsig en robuust.
Massief en onverzettelijk.
Ze staan daar met al een eeuwigheid achter de rug.
Vergeleken met bergen zijn wij mensen eendagsvliegen.
Bergen staan als torens in de tijd.
Wij zijn er maar voor even. Wij zijn voorbijgangers.
Passanten op aarde.
Rotsen trotseren alles.
De hitte van duizenden jaren.
Hitte die wij naakt nog geen dag zouden verdragen.
In Oman doen hoge temperaturen de atmosfeer
trillen.
De lucht danst tegen de horizon aan.
Het is er warm. Wij gaan ervan zweten.
Maar de bergen blijven er koel onder. Zij geven geen
krimp.
Er slingeren asfaltwegen door de bergen.
Maar het zijn niet meer dan zwarte streepjes
in een doods decor.
Oog in oog met de bergen in Oman,
dat is voor een statisch panorama staan.
Maar als je goed kijkt word je toch verrast.
Er is meer dan steen.
Opeens staat er zomaar een boompje.
Het helt schuin naar voren.
Met dorre takken als harken in de lucht.
Het boompje heeft geen bladeren.
Het is al knap dat zij zich staande houdt op het hete
hartsteen.
Hoe anders dan Oman is de Seychellen.
Daar is de natuur uitbundig.
Alles groeit en bloeit.
Het groen spuit uit de grond.
In Oman is er alleen groen in het plantsoen.
Omdat tuinmannen hun tuinslangen erin uitrollen.
Wetend dat er geen sterker drank dan water is.
Het levende water.
Als je nog beter naar de bergen kijkt zie je nog meer.

Doorheen de rotspartijen lopen lijnen.
Zij verraden de groeicurve van over duizenden jaren.
Er zit gelaagdheid in de bergen, net als in mensen.
Bergen zijn uit verschillende lagen opgebouwd.
Er zitten verdiepingen in.
Over elkaar heen gevouwen in eindeloze verstrengeling.
Als je weken op zee hebt gezeten, in een huid van
staal, dan spreekt steen een andere taal.
Je staat oog in oog met evolutie over duizenden jaren.
Als mens word je in perspectief gezet.
Je voelt: wij zijn maar dagjesmensen.
Wij zijn er maar even.
De mens is voor een tijd een plaats van God.
En dan de cultuur in Oman.
Iedereen zegt: wat zijn de mensen hier vriendelijk.
Ook voor vreemden.
Geen strakke gezichten, wel menig open gelaat.
En in de ogen vrije expressie.
Weliswaar is de kleding doorgaans klassiek.
Maar dat is vanwege de zeden.
En als je het wilt zien proef je daarin het leven.
In Oman wint het leven het van de leer.
Hier wordt niet iedereen over één kam geschoren.
Zo is de sultan vrij prominent aanwezig.
Als hij in zijn limousine deelneemt aan het verkeer,
komt de rest tot stilstand.
Filevorming in Oman is uiting van respect.
Oman is een land in beweging.
Er wordt gebouwd en geïnvesteerd in technologie.
Er worden grondstoffen gedolven.
En vele vaten olie gewonnen.
Met boren wordt de code van steen gekraakt.
Ondergrondse olie wordt tot brandstof voor de mens.
En met behulp van slurpende motoren in snelheid
omgezet.
Want een mens wil niet stilstaan.
Die wil vooruit. Soms te bang om bij zichzelf stil te
staan.
In Nederland waait de laatste jaren een straffe wind.
Op bezuinigingen volgen nieuwe bezuinigingen.
Kunst en cultuur worden het hardst getroffen.
Want dat zijn maar linkse hobby’s.
Ik dacht:
zou het komen dat wij in Nederland geen bergen
kennen?
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Waardoor wij visioenen en vergezichten missen.
Wij leven in een plat land.
Wij houden ons graag op de vlakte.
Ook al regent het bakken hemelwater, en leven we
onder de zeespiegel, toch verstaan wij de kunst om
droog te staan!
In Nederland worden kerken gesloten.
Maar in Oman worden nieuwe moskeeën gebouwd.
Hier wordt het Heilige gekoesterd.
De bron van ons respect.
Veel marinemensen bezochten de grote moskee.
Dat is natuurlijk vanwege Allah en Mohammed.
Maar zou het ook niet zijn vanwege de bergen?
Omani weten: wij leven niet alleen horizontaal,
ook verticaal. Op de aarde onder de hemel.
De sultan laat niet alleen een grote moskee bouwen.
Hij realiseert ook een gigantisch operahuis.
Een fonkelnieuw concertgebouw van amper twee
jaar oud.
In de opgang er naar toe gangen, trappen en portalen
van marmer.
Als je daarop loopt besef je: ik ben ergens onderweg
naar toe.
Eenmaal door de deur naar binnen is er een royale
entree.
Met rijzige ramen en hoog opgetrokken plafonds.
Van alle kanten omringd met symmetrische trappen.
Want evenals de bergen is het operahuis in lagen
opgebouwd.
Verschillende verdiepingen zijn over elkaar heen
gevouwen.
En elke etage heeft eigen balkons.
Via verschillende routes komt iedere bezoeker uit in
de grote zaal.
Met in het midden allemaal stoelen.
Een veld vol zetels van weelde.
Het podium is diep.
Het biedt plaats aan een compleet symfonieorkest.
Op het eind staat een groots en deftig orgel,
de koningin der instrumenten.
Het operahuis is niet alleen functioneel ontworpen.
Het lijkt vooral een eerbetoon aan de schoonheid zelve.
29 april was Diana Krall in concert.
Een uitgelezen kans om the voice of smooth jazz te
beleven.
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Als zij zingen gaat, gebeurt er wat aan je.
Je innerlijke vensters openen zich als vanzelf.
Je wordt geroerd en geraakt door muziek.
En je beseft: zonder muziek is het leven een vergissing.
Bij momenten staat Diana zozeer met zichzelf in
verbinding, dat ze van pure verrukking even vergeet
te zingen.
Met soepele vingers toucheert ze de toetsen.
Intense ritmes roepen reacties los.
Ondertussen zit de gitarist op een hoge kruk achter
haar te genieten.
In zichzelf gekeerd beleeft hij de climax van vorm en
emotie samen.
De drummer zit verstopt tussen zijn trommels en
bekkens.
Hij weet: straks is het mijn beurt.
En de contrabassist.
Hij staat het dichtst bij haar.
Dat is de beste plek voor hem.
Want in haar vleugel liggen de snaren horizontaal.
Maar de snaren van zijn bas staan recht omhoog.
En je merkt: in die kruising gebeuren de dingen.
In het between tussen horizontaal en verticaal.
Daar leven wij mensen ook in.
Wereldwijd hemelhoog en aardediep. Horizontaal en
verticaal.
Als de ene artiest begint valt de andere in.
Met licht plezier nemen ze elkaar mee.
En in de chemie van vier instrumenten samen
vervloeit de vijfde.
Het mooiste instrument: de menselijke stem. De vox
humana.
En alsof ze het erom doet, zingt ze net niet helemaal
zuiver.
Waardoor er tension ontstaat.
Trilling. Net zoals in de bergen.
Waar hoge temperaturen de atmosfeer doen trillen.
En als de lucht buiten is binnen in ons onze adem.
En net zoals de bergen,
en net zoals het operahouse,
is ook de jazz in lagen opgebouwd.
Het is een mixture van ragtime, blues, folk en
negrospirituals.
Naast harmonische kerktoonladders
klinken complexe akkoorden.

Deze muziek is als het leven.
Meerstemmig, veelkleurig en tegenstrijdig.
Soms klinkt er melancholie in door.
Een zweem van pijn.
Met diepte die we kennen van de negro’s.
Voor hen was muziek medicijn.
Zij zongen tegen de pijn.
Om het lijden te verzachten.
Smachtend naar verlossing en bevrijding.
In de hoop dat er een einde zou komen aan het
bittere einde.
In de verte staat Diana in deze traditie.
Ook zij crawlt tegen de stroom in.
Zeker als zij zingt over liefde.
Hoeveel zij van hem houdt, sterk als een stromende
rivier,
maar ook bang want zij durft niet vragen: hou jij ook
van mij?
Soms blijkt de weg naar de meest nabije de langste
te zijn.
En je denkt: Is it love or is it madness?
Jazz is een op improvisatie gebaseerde muziekstijl.
En daarmee levensecht.
Want wij leven niet per procedure.
Wij leven improviserend.
Inspelend op wat zich voordoet.
Op wat ons toevalt.
Steeds als wij regie en controle oefenen,
ontglipt ons het geheim van het leven zelf.
Wij kunnen niet pakken wat we slechts kunnen
ontvangen.
Luisterend naar Diana Krall denk je aan haar gabbers.
Louis Armstrong, Chet Baker en Dick Bakker.
Zij communiceren geen theorie.
Zij brengen geen leer. Zij delen emotie.
In hun muziek spreekt het hart en stroomt het bloed.
Daarom wordt de luisteraar geraakt.
Artiesten lijken op kinderen.
Ze spelen en zingen en dansen van plezier.
Zij kennen de genade van vrije expressie.
Ik hoor Diana zingen: Lets face the Music, let’s dance.
In de klassieke oudheid zag men muziek als iets van
God.
Ons woord muziek komt van het Griekse: mousikè.
Daarin klinkt de kunst van de muzen door.

De godinnen van de hemel, die ons inspireren.
Door te voelen wat je voelt gaat er een wereld voor
je open.
Zelf ben je een kosmos in de kosmos.
We hebben net een psalm gelezen.
Een lied met de levensduur van bergen.
Een song van zo’n dikke drieduizend jaar.
In psalm 150 schalt het van de muziek.
Allerlei instrumenten blazen, tokkelen en schallen
hun partijtje mee.
Deze psalm is dan ook een feestje.
Een vrolijk lied met wel een dozijn halleluja’s erin.
Soms klinken er bazuinstoten.
Dan weer het klaterend geschater van snaarinstrumenten.
Er zitten harpen en luiten in.
Volgens oude vertaling zelfs een orgel.
Dat is al een orkest op zich.
Met een veelvoud aan stemmen en geluiden.
De psalm doet me denken aan het kwartet van Diana.
Eén voor één komt het op gang.
Waar de een begint neemt de ander het over.
En dan begint de dans.
Solospel wordt samenspel.
En hoe dieper de Geest neerdaalt, hoe krachtiger het
wordt.
In de psalm zit stuwing en zwelling.
Het geluid wordt steeds voller en krachtiger.
Het begint te wervelen en te swingen.
Als je je ogen dicht doet zie je zwierende rokken.
En ritmische voeten.
Zou dat ook de reden zijn van de dresscode in het
operahuis?
Want muziek vraagt om onze performance.
Daar is niks casuals aan.
Vrouwen dienen derhalve in jurk hun entree te
maken.
Alles ter ere van de Heer.
Die wij almeer leren kennen,
naarmate wij onszelf almeer leren toevertrouwen.
In een overgave zonder weerga.
Wij moderne mensen zijn van de autonomie.
Wij zweren bij onszelf als subject.
Maar let op: er is verschil in autonomie.
Er is autonomie die je verstikkend opsluit in jezelf.
Er is ook autonomie die je opent naar de ander.
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Muziek maakt ons open.
Zij verbindt ons met elkaar.
Dan gaan de voeten van de vloer.
Maar je kunt ook zomaar samen stil worden.
Soms speelt het kwartet zo zacht, dat je de stilte in
jezelf tevoorschijn voelt komen.
In de psalm zit muziek.
Het brons en koper van cymbalen klinkt.
Het juicht en jubelt.
Het klinkt en klaroent.
Maar - weet je - de climax ligt in de menselijke stem.
Daar loopt het op uit.
Alles wat adem heeft, loof de Heer.
Wij mensen staan of vallen met onze adem.
Wij kunnen heel veel, technisch en zo.
Maar niemand beschikt over zijn eigen adem.
Bij onze geboorte wordt zij ons ingeblazen.
Wij beginnen allemaal met een inademing.
Sindsdien lenen wij onze adem levenslang.
En als we sterven geven we onze adem terug aan de
Schepper.
Wij eindigen met een uitademing.
Zo zetten wij er een punt achter,
waar God een komma van maakt.
En wat zo mooi is: ook onze stem berust op
ademhaling.
Stemgeluid ontstaat doordat lucht de stembanden
doet trillen.
Het getierelier van zangvogels, het geblaat van
schapen, gebrul van leeuwen, het miauwen van
katten en het blaffen van honden, het trompetten
van olifanten en het loeien van koeien, kan als
lofzang worden verstaan, maar niets gaat boven de
menselijke stem.
Daarom eindigt de psalm met een oproep aan ons
adres om de Heer te loven.
Met onze adem.
Alle adem love de Heer.
Als je stil in je bedje ligt kun je je eigen ademhaling
volgen.
Die adem daar gaat het om.
Daarmee kun je stil zijn.
Daarmee kun je zingen.
Zingen is gunstmatige ademhaling.
Wat ik maar wil zeggen:
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er zit muziek in ons leven.
Variërend van heel vrolijk tot intens verdrietig.
Van heel hard fortissimo tot een stil pianissimo.
Alles is adem.
Daarom gaat het concert des levens buiten de zaal
verder.
Als we naar buiten gaan krijgt iedereen een kaartje.
Het wordt gratis verstrekt.
Met aan de ene kant onze namen.
En aan de andere kant staat: In concert.
Veel plezier!
Amen.
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Adaptatie

The only thing constant in life is

Kerkdienst / Onderhoudsbeurt

change

In zee, 18 mei 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen

François de la Rochefoucauld
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Laïto Rombley
mmv LDV
Entrée met muziek:
Klingande - Jubel
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Gebed aan het begin
God schrijft zijn Naam in water uit:
in waterdamp, in waterdruppels, in stoom en ijs, sneeuw,
hagel, dauw, in regenbuien uit het zuiden, westen, in
wolken, noordelijk en koud aanzwellend boven boven land,
opspattend schuim tegen de boegen van de olietankers, de
diepzeezeilers, het vlot van Heyerdahl, in beken, bandjirs,
dijkdoorbraken, in drijfzand, geisers, gletsjerdalen
God leeft zich uit in water, overal.
God is in de condens van jachtvliegtuigen, het glaasje water
van de astronaut, de volle stralen melk uit koeienuiers, de
melk van schapen, geiten, merriemelk, in fonkelende wijn,
cognac en sodawater, in maagzuur, speeksel, krokodillentranen, in kokend water dat de boel desinfecteert, doopwater, afwaswater, het waterwinbedrijf.
God keurt de eerste sla, de allerlaatste pruimen, geniet van
peer en aalbes tussendoor, mengt vla-sap-yoghurt tot een
allegaartje, tovert uit kwark en room gezonde taart.
Hij stuurt het zaad met voorbedachten rade, maakt dat
het vrijen lekker gaat, zijn top bereikt; zorgt dat de vrucht
wordt afgedreven of dat uit bloed en slijm een kind
ontstaat. God heeft zijn ziel verbonden aan de spijsverteringswetten, de menstruatiecyclus en de bloedsomloop, de
wonderlijke wegen van het hersenvocht. Gods naam druipt
uit het vocht langs slachthuiswanden, uit milten, nieren,
levers, harten, blazen, hij vult de slang waarmee de vloer
wordt schoongespoten, zijn naam spat langs de broeks
pijpen omhoog.
Hij bruist in laboratoriumkolven en retorten, hij borrelt in
de soep op moeders gasfornuis, in destillatieketels en de
weck voelt hij zich thuis.
Hij pootjebaadt in oceanen, daagt orka’s uit, doet schepen
aan hun ankers schudden, verschuilt zich in het oog van
de cycloon, wijst jonge haaien een gemakkelijke buit; hij
voedt de walvis, kietelt z’n baleinen, speelt met de haren
van de Deense zeemeermin, lokt haringscholen naar de
Urker vissers, schrijft liefdesbrieven met een liter inktvisinkt, doet overal de zon in ’t water schijnen. God heeft het
land aan de woestijnen, aan droge, saaie, humorloze praat,
aan preken waar geen letter poëzie in staat; hij houdt van
avontuur, muziek en donderjagen – diep in zijn hart is God
een ouwe zeepiraat.
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Wade in the water, A Capella
Wade in the water,Wade in the water, children
Wade in the water God’s gonna trouble the water.

Intermezzo Adaptatieteam
Uit de Bijbel: Lucas 17, 11 - 19
Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van
Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan,
kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden;
ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en
riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’
Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten
zien.’Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die
zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide
stem. Hij viel neer aan Jezus’voeten om hem te danken.
Het was een Samaritaan.
Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen
anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer
te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de
Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Muziek: Travelin’on, Norah Jones
Column: adaptatie
Muziek: You and I, Anouk
Gedachten, gebeden, gevoelens&kaarsjes
Muziek: Ave Maria, Kings singers
Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
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want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen
Zegen, elkaar het goede gunnen
Allen: Geef ons de moed om te veranderen, wat
we kunnen veranderen.
Geef ons wijsheid om te accepteren, wat
we niet kunnen veranderen
En inzicht het verschil tussen beide te zien.
Franciscus van Assisi

Muziek: De keuze van de koster
Stoppen bij Starbucks
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Adaptatie
Als je ’s avonds vanuit de centrale naar de brug gaat,
kom je vanuit het licht in de duisternis.
TL buizen zetten de centrale in een zee van wit licht.
ODOPSEN genieten 24/7 lichttherapie.
(ODOPS = Operationele dienst operaties)
De centrale herinnert ons eraan dat de mens op licht is
gebouwd.
Op de brug daarentegen is ’s avonds alles donker.
Zelfs klokken en wijzerplaten zijn gedimd.
Daar boven heeft het iets van een dark room.
Van covert varen raakt men dan ook helemaal
opgewonden.
Want dat is double dark. Dat is pure extase.
De donkere brug herinnert ons eraan dat de mens z’n
verborgen kanten heeft.
Altijd zijn we ook thuis in onze eigen duisternis.
The dark inside.
Tussen de centrale en de brug is de afstand niet zo
groot.
Er zitten maar twee trappen tussen.
Maar wat een wereld van verschil.
De centrale is vrij toegankelijk.
Maar richting brug moet je eerst door zo’n zware deur
van Van Dam.
Massief plaatwerk scheidt de donkere brug van de rest
van het schip.
Op de deur zit dan ook een schuifluikje.
Zo een als ik in mijn biechthokje heb, maar dan anders.
Links staat er in rood: ‘Procedures oplopen niet
toegestaan.’
Rechts woorden in wit: ‘Oplopen na toestemming off
vd wacht.’
(= officier van de wacht)
Het is dat de NAVO (= navigatieofficier) in zijn praatje
heeft gezegd
dat ieder boven welkom is, anders zou ik het niet
geloven.
Wel zit er een fascinerend patrijspoortje in de deur.
Zo’n rond raampje. Een venster van hoop.
Maar er zit een plaat voor, vastgezet met stalen bouten
en moeren.
Op de deur zit een stevige hendel, zo een die ook op de
deur van de ark van Noach zat.
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Toen deed God de deur dicht.
Op de brug heb je God haast nodig om de deur open
te krijgen.
En als je eenmaal zover bent - over de drempel –
dan sta je in het donker. Je ziet niks.
Wel hoor je stemmen die de stilte breken.
Als een nieuwe koers en vaart over beiden wordt
ingesteld.
En terwijl de één een fiks zet, ruik je dat de ander koffie
zet.
Als het buiten donker is valt op de brug de nacht om
je heen.
Zelfs de Rode Zee verschiet dan van kleur.
Als de zon onder gaat verandert zij in een zwarte zee.
Aan de oppervlakte nog golvend grijs. Daaronder
dieper duister.
Net zoals in den beginne toen duisternis over de
oervloed lag.
Op de brug moeten je ogen wennen aan het donker,
maar je merkt: ze passen zich snel aan.
Eerst zie je vage contouren, later scherper contrasten.
Duistere gestalten bewegen zich als gevallen engelen
om je heen.
Bij nader inzien blijken het dezelfde personen die je
eerst in de centrale zag.
Nu niet achter zeebeeld, maar uitkijkend over de zee.
Die donker kolkende watermassa.
Als je daarnaar kijkt gaan je gedachten als vanzelf
terug.
Want de zee heeft talent om ons te herinneren aan
onze oorsprong.
Aan onze natte entree in de wereld.
Uit donker vruchtwater zijn wij ter wereld gekomen.
Als nieuwgeboren mens – als passievrucht.
Als winnend resultaat van een erotisch avontuur, vol
nattigheid aan dek.
Water was het eerste element waarin wij ons thuis
voelden.
Onze geboorte heeft iets weg van een amfibische
operatie.
Vanuit het natte water liggen we opeens in een droge
wieg.
Door een donker kanaal arriveren we in een land van
louter licht.
Wij schrikken ons rot.

En zetten het op een brullen.
Dat is een normale reactie op abnormale
omstandigheden.
We dachten namelijk dat we dood gingen.
Toen we adem in de neus kregen en lucht in de longen.
Maar het bleek mee te vallen.
Zelfs toen de navelstreng werd doorgeknipt ging het
licht niet uit.
Wij dachten: als de bevoorrading stopt is het met ons
over en uit.
Maar toen was er opeens die warme borst.
Zacht en rond voedend in de mond.
We lesten onze honger en dorst bij moeder over
stuurboord en bakboord.
Daarna voelden we ons meteen weer goed.
We waanden ons in het land van melk en honing.
Want oraal is de smaakbeleving rijker dan via de navel.
In ons prille bestaan maken we veel veranderingen
mee.
In korte tijd volgt de ene adaptatie op de andere.
Steeds passen we ons aan al naar gelang de
omstandigheden.
Diep in ons leeft het besef dat verandering het enige
constante in het leven is.
Raar eigenlijk dat we bij het ouder worden dat lijken te
vergeten.
Alsof je van een beetje verandering al in de stress moet
schieten.
Als kind weet je wel beter.
Van veranderingen hoef je helemaal niet te schrikken.
En je weet: spelenderwijs leer je het meest.
Rollen, kruipen, lopen en fietsen. Klimmen klauteren.
Het gaat niet vanzelf. Je gaat op je plaat. Maar je staat
weer op.
Als kind verleg je alsmaar grenzen.
Je ontdekt je lijf – raakt thuis in je lichaam - en leert
nieuwe dingen.
Kleuren, lezen, schrijven. Rekenen en tekenen.
Op een goede dag raak je per ongeluk een paar toetsen
van de piano.
Je denkt: dat klinkt leuk. Je doet hetzelfde kunstje nog
een keer.
Je maakt een melodietje. Even later speel je een liedje.
Ondertussen groei je alsmaar door.
Van de ene fase kom je in de andere.

Steeds vind je jezelf opnieuw uit.
Verandering doet ons leven.
Heraclitus had het 500 jaar voor Christus al door.
Hij zei: alles stroomt. Panta rhei.
Met andere woorden: het hele leven is beweging en
verandering.
Alles is proces. Alles hangt van adaptaties aan elkaar.
In de biologie is dat ook zo.
Organismen zijn voortdurend in verandering.
Want als je je niet aanpast sterf je uit.
Adaptatie is een onderdeel van de evolutie.
Charles Darwin noemt dat principe natuurlijke selectie.
Dieren en planten passen zich aan om te overleven in
de wereld.
Bij marinemensen werkt het net zo.
Als je opkomt in Den Helder word je blauw gespoten.
Je wordt van spijkerbroek militair gemaakt.
Opeens draag je allemaal hetzelfde uniform.
Je maakt kennis met rangen en standen. Met de
hiërarchie.
Je leert onderscheiden tussen functie en persoon.
Je wilt het niet, want je denkt: die twee horen toch één
te zijn.
Maar je merkt: dat blijkt niet altijd zo te zijn.
Tijdens bivak word je als groep flink beproefd.
Iedereen moet afzien.
Iedereen heeft knakmomenten.
De introductieperiode is intensief.
Als er ergens adaptatie nodig is, dan aan het begin…
Je stapt in de wereld die marine heet.
En je vraagt je af: waar ben ik in terecht gekomen?
Eigenlijk gaat die vraag nooit meer weg...
Werken bij de baas heeft impact op je leven.
Van de vrienden die je vroeger had, houd je er een paar
over.
En soms lukt het niet thuis over te brengen wat je
meemaakt.
In de marine begrijp je elkaar.
Je hebt aan een half woord genoeg.
Waar wij varend over praten gaat verder dan de
koffiepraat op kantoor.
Wel hebben we daar een borreltje voor nodig.
Daar zit dan ook een addertje onder het gras: we staan
aan alle kanten droog.
Veel marinemensen zijn loyaal aan de baas.
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Andersom schijnt dat minder het geval.
In de Admiraliteitsraad lijkt leiding geven vooral een
kwestie van regie voeren.
Maar we weten allemaal: je kunt beter een relnicht
hebben dan een regelneef.
Men houdt strakke controle. Alles ter voorkoming van
excessen.
Sinds de topless ladies op de Bloys zit de angst voor de
media er goed in.
En het eigen personeel krijgt de rekening
gepresenteerd in nog meer regels.
Mensen hebben het gevoel dat ze steeds weer iets
wordt afgepakt.
Volwassen mannen en vrouwen voelen zich
geïnfantiliseerd.
Een vader van drie kinderen komt niet verder dan twee
bier.
Maar als je in de traditie van Michiel staat, dan ben je
toch geen schijtebroek?
Dan vrees je God en ben je voor de duvel niet bang.
Als je zolang moet nadenken over 1, 2 of 3 bier. Over
wat wel en niet mag.
Dan dood je de bezieling van je mensen.
Dan ben je geen inspirerend leider.
Denk dan ook niet dat je dat bent.
Luister liever naar je personeel.
Om bij dat laatste aan te haken.
Deze week hebben wij mensen aan boord die naar ons
willen luisteren.
Vier stuks adapteurs.
Niet dat wij daar dringend behoefte aan hebben.
Wij doen toch gewoon ons ding - als altijd.
In geval van calamiteiten ligt het natuurlijk anders.
Adaptatie wordt ervaren als een opgelegd iets.
Een vp’tje.
Een vinkje voor de organisatie.
Zoals de baas ons moreel wil meten.
Zo wil hij ook weten hoe het ons is vergaan.
Aan boord EVTN willen mensen vooral weten wat
ermee wordt gedaan!
Ziedaar de spanning – de dubbelheid – in het
adaptatieproject.
(Als het na zoveel missies en evenveel adaptaties nog
steeds gaat zoals het gaat, nou dan weten we genoeg).
Toch geloof ik in het nut van adaptatie.
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Zelfs als er niks mee wordt gedaan.
Het is een moment om je eigen verhaal kwijt te kunnen
op een prettige manier.
Want adapteurs praten je niet plat. Die luisteren je
open.
Ze laten zijn wat is. En maken het plaatje niet mooier.
En wat onze missie betreft?
Wij varen natuurlijk best comfortabel op Hotel Evertsen.
Het eten is goed. Rukken en snurken is ook niet
moeilijk.
De was wordt gedaan. We krijgen goed betaald.
Aan de oppervlakte – uiterlijk – klopt het allemaal.
Maar onder de huid merken we dat onze ziel meer
behoeft.
Op zee contact van mens tot mens.
Op de wal een thuis om jezelf te zijn.
Iemand die van je houdt om wie je bent.
Voor wie je niets op hoeft te houden.
Op wie je geen indruk hoeft te maken.
Wij naderen het einde van de reis.
Hoe hebben we gevaren? Hoe komen we thuis?
Hebben we alleen op standje overleven gestaan.
Of was het varen een verrijkende ervaring?
In dat geval hebben we zelf een weg afgelegd. Een reis
in de reis.
Dit brengt mij bij het verhaal uit de Bijbel.
Tien melaatsen – leprozen – roepen om ontferming.
Op hun huid stond een vingerafdruk van de dood.
Zij leefden geïsoleerd. Dead men walking outside.
Verbannen uit de samenleving vanwege
besmettingsgevaar.
Jezus ziet hen aan.
Hij zegt niet: shit happens. Of: ieder huisje heeft z’n kruisje.
Nee, in hem brandt een vuur. De gloed van God.
Hij wijst een weg om te gaan: Ga je maar laten zien aan de
priesters, zegt hij.
Dus: mensen die lijden onder de blikken van anderen,
daagt hij uit zichzelf te laten zien.
Jezus kijkt niet naar de kwaal. Hij ziet de mens in de
kwaal.
Ze kunnen twee dingen doen. Hem voor gek verklaren.
Of het gewoon doen.
Ze doen het laatste. Jezus is de laatste strohalm.
En met dat ze gaan worden ze genezen.
En met die mededeling verdwijnen ze buiten beeld.

Er is er maar een die terug gaat naar Jezus om hem te
bedanken.
Wat gebeurt hier? Die andere negen zijn toch ook
genezen.
Ja, maar die denken: wij hebben ons oude leven weer
terug.
Alles is weer zoals het was. Alsof we nooit ziek zijn
geweest.
Maar die ene staat er anders in.
Na wat hij heeft meegemaakt staat hij zelf anders in
het leven.
Hij blijft niet steken aan de oppervlakte van zijn gave
huid.
Nee, hij ziet zichzelf ook van binnen.
Onder de huid. Voorbij het plaatje.
Voortaan steekt hij anders in zijn vel.
Hij is surprised by joy.
Voor hem is er voortaan meer leven voor de dood dan
dood na het leven.
In het verhaal staat nog iets.
Die ene man was een Samaritaan.
Samaritanen waren mensen die religieus buiten de
boot vielen.
Zij wisten niet van tempel en Thora.
Ze leefden gewoon hun leven.
Je zou zeggen: daar is niks mis mee.
Dat doen wij ook.
Maar volgens de norm van de gelovigen was dat niet
voldoende.
Maar Jezus laat zien: het is okay zo.
Dat is de humor van de Bijbel.
Ze vertelt over gelovigen die soms eikels zijn.
En over ongelovigen die het hart op de juiste plek hebben.
Ik hoop dat wij lijken op die ene man die terugkeert.
Dan komen we na het varen anders thuis dan we
weggingen.
Dan hebben we een weg in onszelf afgelegd.
Een reis in de reis. Een route onder de huid.
Dan pakken we niet de oude draad van vier maanden
terug weer op.
Nee, dan is er iets aan onszelf gebeurd. Dan heeft het
varen iets met ons gedaan.
Dan waarderen we opnieuw ons leven op de wal.
Dan zit er muziek in ons als we thuis komen.
Dan zijn we zo vrij om te zijn.

Ik eindig met een adaptatieverhaal.
Op een dag kwam er een man bij een kleermaker.
Hij bestelde een pak. Een week later kwam hij het passen.
‘Meneer,’ zei de kleermaker, ‘de jas is te wijd bij de kraag.
Leun eens wat meer achterover, dan past ‘ie beter.’
Maar toen bleek de broek niet te passen.
‘Meneer,’ zei de kleermaker, ‘U moet uw buik naar voren
houden.’
Maar toen was de ene broekspijp langer dan de andere.
‘Meneer,’zei de kleermaker, ‘als u wat schever gaat staan,
zult u zien dat deze broek u als gegoten past.’
Toen de man enkele dagen later met zijn nieuwe pak in het
park ging wandelen, liep hij precies zoals de kleermaker
had gezegd.
Hij hield zijn linkerbeen stijf zodat de broekspijp paste.
Hij zette een hoge rug op en stak zijn buik naar voren.
Toen de mensen hem zagen lopen, zeiden ze tegen elkaar:
‘Wat moet dat een knappe kleermaker zijn, die voor zo’n
ongelukkig en kreupele man, zo’n goed passend pak kan
maken.’
Is dit nou maatwerk van de baas?
Of is dit vakwerk van adapteurs?
Amen.
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Wakker
worden
naast een
vreemde
De kunst te leven is thuis te zijn

Kerkdienst / Onderhoudsbeurt

alsof men op reis is

In zee, 25 mei 2014
a/b Zr. Ms. Evertsen

Godfried Bomans
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
Koster: Laïto Rombley
mmv LDV
Entrée met muziek:
If the stars were mine, Melody Gardot
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Welkom & aansteken van de Paaskaars
Muziek: Sacrifice, Anouk
Gebed aan het begin
Uit de Bijbel: Genesis 29, 2e helft
Jakob was een volle maand bij Laban in huis toen deze tegen
hem zei: ‘Het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt,
alleen omdat je familie van me bent. Zeg me maar wat je loon
moet zijn.’
Nu had Laban twee dochters; de oudste heette Lea, de jongste
Rachel. Lea’s ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi
en aantrekkelijk. Jakob was verliefd op Rachel, daarom zei hij
tegen Laban: ‘Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw
jongste dochter.’ Laban antwoordde: ‘Ik kan haar beter aan jou
geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven.’
Zo werkte Jakob zeven jaar om Rachel, maar voor zijn gevoel
waren het maar een paar dagen, zoveel hield hij van haar.
Toen zei Jakob tegen Laban: ‘De termijn is om. Geef me nu
mijn vrouw, ik wil met haar slapen.’ Laban nodigde alle
inwonders van de stad uit en gaf een feest. Toen de avond was
gevallen bracht hij zijn dochter Lea bij Jakob, en Jakob sliep
met haar. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee,
Zilpa.
’s Morgens ontdekte Jakob dat het Lea was met wie hij had geslapen. ‘Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen?’ wierp hij Laban
voor. ‘Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt?
’Waarom hebt u me zo bedrogen!’
Laban antwoordde: ‘Het is hier niet de gewoonte om de
jongste vóór de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de
bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander,
op voorwaarde dat je nog eens zeven jaar voor me werkt.’
Jakob stemde toe en wachtte tot de week om was; daarna gaf
Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban haar
een van zijn slavinnen me, Bilha. Toen sliep Jakob ook met
Rachel, en van Rachel hield hij echt, meer dan van Lea. En hij
werkte nog eens zeven jaar bij Laban.

Muziek: All for love, Bryan Adams with Rod Stuart & Sting
Column: Wakker worden naast een vreemde
Muziek: One, Johnny Cash
Gedachten, gebeden, gevoelens en kaarsjes
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Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
en breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegen, to carry each other
Behoed ons
Zegen ons
Bewaar ons
U die ons hebt toegekeerd naar elkaar
om elkaar te zegenen
te bewaren
te behoeden.
Amen.

Wake up Coffee & Cake
Spreuk van de dag:
Bewust worden is de overtreffende trap van wakker worden.
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Wakker worden naast een
vreemde
Als je wakker wordt, wat gebeurt er dan eigenlijk?
Bij de meesten van ons gaat het ongeveer als volgt.
Het begint met een wake up call van buitenaf.
Je wordt gepord.
Of de wekker gaat.
Er verspringt een cijfertje.
Er klinkt een repeterend signaal.
Vroeger een snerpende pieptoon.
Tegenwoordig een melodietje of muziekje.
Decibellen doen onze trommelvliezen trillen.
Via allerlei buisjes en slangetjes gaat het naar de
hersenen.
Eenmaal boven horen we de wekker pas echt.
Gisteren beleefden we een heel bijzonder ontwaken.
We werden met z’n allen tegelijk gewekt,
door de scheepsomroep om 0500 uur ‘s ochtends.
Op zo’n moment word je te vroeg geconfronteerd
met teveel geluid.
Je gezicht verandert van uitdrukking.
Het lag volstrekt open en ontspannen.
Opeens wordt er nors front gemaakt.
Onschuldige slaapvouwtjes gaan over in groeven en
greppels.
Bij sommigen ontstaat een grimas.
Je maakt van je gezicht een vuist.
Je merkt: mijn kater is eerder wakker dan ik.
Hoofdpijn herinnert je eraan hoe gezellig het gisteren
was.
Zelf ben ik nog wel een liefhebber van de snooze
functie.
Ik vind dat de overgang van slapen naar waken
geleidelijk dient te geschieden.
Snooze staat voor negen minuten sluimeren.
Je krijgt even respijt. Uitstel van executie. Maar het
duurt niet lang.
Ondertussen verkeer je in een vage tussentoestand.
In het grensgebied tussen slapen en waken.
Enerzijds verlang je terug naar de wereld vanwaar je
kwam.
Naar je eigen bioscoop waar de film van je diepere
zielenleven draait.
Je herinnert je nog net de dromen van zoëven.

Anderzijds weet je: ik moet er straks toch uit.
En met dat je dat denkt vergaan je dromen.
Je bent ze kwijt. En herinnert ze al niet meer.
Dan sta je op. Je gaat over tot de orde van de dag.
Bovenstaande geldt niet voor zeewachtlopenden.
Zij zijn stuk voor stuk keien in opstaan.
Dat hele geestelijke proces van het overgaan van de
slaapwereld naar de waakwereld hebben zij intern
geautomatiseerd.
Niks geen snooze dus. Gewoon gelijk opstaan.
In luttele seconden gaat het lichaam over
van de horizontale stand in de verticale.
Ook het uittrekken van het nachthemd en
het aantrekken van het uniform is compleet
geautomatiseerd.
En binnen vijf minuten een warme maaltijd op de
nuchtere maag, omdat het kan.
Zeewachtlopenden hebben geleerd snel te schakelen.
Snel opstaan is standaardprocedure.
Na een lange vaarperiode eenmaal thuis schijnt het
anders.
Daar dromen zij van uitslapen.
Van het heerlijke moment dat je besluit: ik draai me
nog een keer om.
Over dromen gesproken.
Daar is iets mee.
Dromen doen we onbewust. Het gaat vanzelf.
Eigenlijk dromen wij niet. Wij worden gedroomd.
Dromen is een daad van de mens waarin ons ‘ik’
verdwenen is.
Net zoals bij ademhalen. Je denkt er niet over na.
Heel anders is het met denken.
Denken is een daad van de mens waarin ons ‘ik’ volop
aanwezig is.
Denkend betreden we het dek van ons verstand.
Daar voeren we regie en oefenen controle.
Door te denken worden wij bewust van onszelf.
Maar het land dat ervoor ligt, het domein van de
droom, daar heb je geen controle.
Integendeel. Je kunt de gekste dingen dromen.
Want in de wereld van de droom zijn alle dingen
mogelijk.
Een Peruaans spreekwoord zegt:
Voorbij de illusie van ons dagelijks leven ligt de realiteit van
de droom.
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Je kunt alles wel op een rijtje zetten met je verstand.
En denken dat het klopt. Totdat je droom totaal iets
anders zegt.
In Bijbelverhalen hebben dromen ook met God te maken.
In de droom kan zij zich openbaren.
Bij de dromer valt dan het kwartje.
Hij komt tot nieuwe inzichten.
Heel bekend is de droom van Jakob.
Hij droomt over een ladder.
Die staat op de grond, maar reikt tot in de hemel.
En langs die ladder ziet hij engelen omhoog gaan en
afdalen.
Eigenlijk is die ladder het symbool van de droom.
Zij overbrugt de afstand tussen hemel en aarde.
Tussen lichaam en geest, tijd en eeuwigheid.
En de engelen staan voor de verschillende dimensies
waarin de dromer zich bevindt.
Wij weten niet waar wij zijn als wij slapen.
Maar de engelen weten het wel.
Het Egyptische woord voor droom is afgeleid van het
woord ontwaken.
Met andere woorden: misschien zijn we slapend
wakkerder dan ooit.
Dichter bij het geheim dat we zelf zijn.
Ook dichter bij onze driften en instincten.
We drukken ze niet langer weg. Nee, ze zijn er gewoon.
Wat voor dromen en ademhalen geldt, geldt ook voor
seks.
Het is een van onze basisfuncties.
Ze functioneert onbewust en op zichzelf.
Je moet er wel over nadenken, maar niet te veel.
Het seksuele domein ligt niet op het rationele dek.
Het is basic instinct.
Eigenlijk heeft seks niks om het lijf.
Zij is de lichamelijke uitdrukking van wat onze ziel
verlangt.
Goede seks heeft dan ook niet met capriolen in bed
te maken.
Met acrobatische hoogstandjes.
Nee, seks is geen prestatie.
Het is communicatie.
In het spel gaat het om de ziel.
Om de tension van het between.
Als de seks goed is komen we erdoor dichter bij
onszelf en elkaar.
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Vrijend bevrijd je elkaar.
Je hebt een ander nodig om jezelf aan over te geven.
In roekeloze verwondering waardoor je buiten je zelf
raakt.
En weer tot jezelf komt.
Hier raakt erotiek aan religie.
Zij overstijgt zichzelf. Zij werkt transcenderend.
Want alle leven is aangelegd op iets voorbij het eigen
bestaan.
In het liefhebben van onze lief beminnen we tevens God.
Nu zet ik misschien wat hoog in.
Ik denk dat Jacob dat niet deed.
Hij wil slapen met Rachel. Maar hij doet het met Lea.
Het maakt blijkbaar niet zoveel verschil.
De volgende morgen komt hij er pas achter.
Hij ligt niet naast z’n lief, maar naast haar zus.
De avond ervoor was het hem niet opgevallen.
In de Bijbel gaat het zoals bij de baas: hard en laag.
Gelukkig hoeven wij daar niks van te vinden.
Laat ik allereerst vaststellen dat seks zonder liefde kan.
Dan is het puur een kwestie van hormonen.
Je ontmoet iemand. Er springt een vonk over.
Je maakt een wip en klaar.
Het kan zo snel gaan dat je het bed niet eens haalt.
Seks is dan meer acute ontlading dan blijvende
ontferming.
Een vorm van schieten uit de heup.
Na afloop is er weinig aantrekkingskracht meer.
Je ziet elkaar niet meer terug.
Het kan ook anders.
Door de seksuele beleving wordt er iets anders
wakker geroepen.
Oprechte interesse in de ander. Dat kan het begin zijn
van een relatie.
Maar meestal gaat het stap voor stap.
Je begint iets voor iemand te voelen.
Je gaat een avondje uit. Je eet en drinkt. En je praat.
Je gaat nog een avondje uit. Je eet, drinkt en je praat.
En maar praten.
Tot het moment dat je ‘het’ met elkaar doet.
Veelzeggend is hier het woordje het.
Het verwoordt de instinctieve drang die ons drijft.
Een aantrekkingskracht die we soms als knap lastig
ervaren.
Maar waar we niet omheen kunnen.

Want liefde en seks zijn onze energie.
Wij zijn zo verlangend aangelegd.
Verlangend naar iemand anders dan onszelf.
Veel relaties beginnen trouwens als een vorm van
masturbatie.
Het blijkt dat we vooral onszelf lief hebben via de ander.
Een Griekse mythe zegt dat mensen door Zeus in twee
helften zijn verdeeld.
Sindsdien zijn we op zoek naar onze ‘wederhelft’ om
weer heel te worden.
De meeste popsongs gaan daarover.
Maar net zo goed opera’s en tragedies.
Bryan Adams & Rod Stuart zingen:
Let’s make it all for one and all for love.
Let the one you hold be the one you want. The one you need.
Met andere woorden: in de liefde gaat om de persoon
van de ander.
Johnny Cash spit nog wat dieper met zijn tekst van U2.
Je hoort ook aan zijn stem dat hij weet waarover hij
zingt.
We’re not the same. We got to carry each other.
Hij beseft dat je in de ander houdt van een vreemde.
We’re not the same.
Je kunt wel één worden. Maar je blijft verschillend.
Je lief blijft altijd ook aan je ontsnappen.
En juist zo is hij of zij een gezant van God, die ons ook
altijd weer ontgaat.
Johnny Cash zingt over liefde niet als smeltkroes
waarin alles oplost.
Nee, hoe goed je elkaar ook kent: de ander blijft ook
een vreemde.
Er is een grens.
En daar begint de liefde.
Dat is het punt waarop je elkaar gaat dragen.
We got to carry each other.
Verliefdheid duurt een jaar, wordt wel gezegd.
In het begin is alles rozengeur en maneschijn.
Maar als de roze bril afgaat, ga je tegen dingen
aanlopen.
Je merkt hoe anders de ander is. Er komen irritaties.
Barstjes in het mooie beeld dat je van de ander had
gemaakt.
Dan word je wederhelft een onwederhelft.
De vraag komt boven: wat hebben wij nog met
elkaar?

Dit wordt – bij het ouder worden - vaak als volgt
opgelost.
Van de partner maken we een ouderfiguur.
Je maakt van je vrouw je moeder of van je man je vader.
Daar wordt het niet spannender van.
Het gevolg is natuurlijk slappe seks.
Zo komen we in de volgende situatie:
Je houdt van je partner zonder seks.
En seks heb je met iemand van wie je niet houdt.
Op die manier houdt prostitutie menig huwelijk in
stand.
Als er één beroepsgroep is die in het huwelijk gelooft,
dan de prostitutie.
Het kan ook anders.
Je begint weer van voren af aan.
Je bent zo heet dat je met iemand anders weer tegen
de koelkast gaat staan.
Nu met een mooi muziekje erbij: de Boléro van Ravel.
Je merkt al snel: het stuk duurt langer dan ik dacht.
Hormonen schieten vliegensvlug voorbij. In allegretto
tempo.
Terwijl de muziek met een rustig allemande begint.
Het is niet iedereen gegeven te vrijen op het ritme
van Ravel.
(Dit is een tip straks voor thuis).
Op dit punt moet ik aan de kerkvader Augustinus
denken.
Hij vraagt zich af of de erectie van Adam na de
zondeval berust op een wilsact,
of dat hij het resultaat is van louter lust.
Niets dan reactie op het zien van Eva.
Met andere woorden:
Zijn wij alleen maar testosteron gestuurd of zit er ook
nog geest in ons?
Hebben wij zelf ook iets te willen?
Of overkomt de man altijd alles weer?
Augustinus koppelt lust met zonde.
Hij heeft moeite om onze lust te verbinden met de
zuiverheid van God.
In zijn jonge jaren was hij nogal een hitsig baasje.
Vandaar.
Maar waarom zou lust niet ook een geschenk van de
hemel zijn?
Lust kan veel stuk maken.
Maar zij is ook bron van ons verlangen.
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Terwijl Augustinus vooral nadenkt over de vermogens
van de man,
kiest Martin Bril een andere benadering.
Hij vraagt zich af:
Had ik een vrouwelijk geslachtsdeel,
zou ik het dan laten vullen door een man?
Daar kan ik uren over tobben.
Martin Bril vindt het niet voor zichzelf spreken, dat hij
dat zou doen.
Het is niet aan de man om op die vraag antwoord op
te geven.
Toch proef ik verwondering in zijn woorden.
Over het geheimenis van de seksualiteit.
En respect voor de vrouw die zo anders is dan wij.
De ochtend waarop je wakker wordt naast iemand,
die een vreemde voor je is geworden, terwijl je al
jaren met elkaar slaapt, ben je te feliciteren.
Je maakt een stap voorwaarts.
Je houdt nog meer van hem of haar dan toen je het
tegen de koelkast deed.
Je ontmoet de ander als ander.
Daarmee word je ook spannender voor elkaar.
En dat is goed voor de passie. Geen speeltje kan daar
tegenop.
Toen ik als jonge dorpsdominee de ouderen bezocht,
merkte ik verschil.
Sommigen zeiden: Als wij nu jong waren geweest, waren
we gescheiden.
Het kan tegenwoordig zo gemakkelijk.
Maar anderen zeiden hoeveel ze van elkaar hielden.
Hoe langer hoe meer.
Een oude vrouw met pretogen deed mij aan Sara
denken, de oma van Jacob.
Als de engel haar zegt dat ze zwanger zal worden is
haar reactie:
Zal ik dan nog plezier hebben op mijn oude dag?
Er staat een woord voor seksueel plezier.
Blijkbaar vindt deze aartsmoeder het leven zonder
seks wel erg saai.
Na vier maanden varen zijn wij het met haar eens.
We willen graag naar huis. We dromen van de liefde.
Als we maar niet vergeten dat Jacob ervoor werkte.
Twee keer zeven jaren voor de liefde van zijn leven.
Dat is langer dan de Boléro van Ravel.
Belangrijker dan over te stromen van begeerte is het
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om zelf leeg te worden. Leeg van jezelf. Ontvankelijk
voor elkaar.
Because we’re not the same. We get to carry each other.
Amen.
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4 mei herdenking
a/b Zr. Ms. Evertsen
Vlootpredikant: Johan Trouwborst
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Hoe vrij zijn wij?
Beste collega’s,
Vrijheid is het kiezen van een gevangenis.
Dat zegt Herman Brusselmans.
Een beetje doorgedraaide Vlaamse auteur,
bekend van De wereld draait door.
Is het niet gek wat hij zegt?
Want in een gevangenis ben je toch niet vrij!
They got the wrong kind of bars in there. (Bukowski)
Maar wacht even. Ik wil een paar vragen stellen.
Hoe vrij zijn wij eigenlijk? Wij loonslaven van de
Koninklijke Marine.
Ik doe een kleine peiling.
Aan boord hebben we vrij uitzicht op zee,
maar ook op een groot schip is de ruimte beperkt.
Iemand met een 6-persoonshut op het H-dek
rekende me voor dat een varken op stal meer ruimte
heeft dan een matroos op zee.
En hoe grappig is het je hut te delen met iemand
van wie je nekharen overeind gaan staan?
Gelukkig kunnen we op zee communiceren. We
appen en mailen.
Maar hoe machteloos ben je, als je thuis een partner
hebt, die de kinderen verwaarloost?
En: hoe vrij ben je als je aan tafel bijna altijd over
werk praat?
Of ben je dan juist in je element?
En als je een lief hebt bij de marine, die op een ander
schip vaart.
En steeds als de een binnenloopt vaart de ander uit.
Dan is VTA (=verwachte tijd aankomst) gelijk aan
VTV (=VT vertrek).
Hoe vrij ben je als je het gevoel hebt,
dat je soms moet boksen voor waardering van je
mensen?
En ook raar: je gunt je bemanning een biertje, staat
opeens je naam in de krant.
En wat betreft de two-can,
we weten allemaal: een derde biertje is geen optie.
Ook ik - vader van drie kinderen – blijf bij twee bier
steken…
(Nu hebben mijn vrouw en ik er ook lang over nagedacht,
of we nog een derde zouden ‘nemen’).

Sinds de Commissie Staal beleven we de verbraving
van de marine.
Zo doen we niet aan seks afgezien van wat solo acts.
In het tv programma 40 dagen zonder seks was er
niemand die het fixte.
Maar wij staan met gemak 125 dagen droog.
We doen het gewoon. (Dat wil zeggen: we doen het
gewoon niet).
Laatst dacht ik: zal ik als vlop de paus eens een
briefje schrijven?
Onder het motto: celibaat het niet dan schaadt het niet.
Mochten er priesters zijn die moeite hebben met de
seksuele onthouding,
stuur ze dan maar door naar de marine.
Dan gaan we varen. Dan zien we de zee.
Omgeven door warme wateren is droog staan een
koud kunstje.
Marinemannen weten uit ervaring:
we zijn wel testosteron gestuurd, maar ook nog
geest geleid.
Op zee is er meer inspiratie dan ejaculatie.
Het is interessant dat in een land als de Verenigde
Staten,
waar de dood taboe is, er weinig bloot op de buis
mag.
De halve natie raakte onlangs in paniek
toen Janet Jackson één blote borst liet zien.
Wij herkennen dat.
Sinds de Bloys van Treslong zijn topless ladies over
the top.
Alsof de AR (= admiraliteitsraad) door Amerikanen
wordt aangestuurd.
Maar wij zijn toch van Michiel?
Ondertussen rijst de vraag: hoe weerbaar zijn we
nog bij de marine?
Als we geen borsten meer kunnen verdragen,
kunnen we dan nog wel tegen een stootje?
Laat staan: tegen een doodje!
U merkt wel, tot nu toe sta ik op één been.
Nu gaan we op het andere been staan. Voor het
juiste evenwicht.
Natuurlijk hebben we allemaal met beperkingen te
maken.
Maar ik wil stellen dat onze vrijheid daar niet mee
samenvalt
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De vraag is altijd weer hoe wij er zèlf mee omgaan!
Van hoog tot laag.
Hoe vrij kunnen wij bij onszelf zijn?
Vrijheid is een geestelijk goed.
Het is iets mentaals dat om karakter vraagt.
Wij willen natuurlijk allemaal graag de wind in
de rug,
maar belangrijker is dat wij zèlf ruggengraat kweken.
Dan zeur je niet langer over anderen zonder eerst
zelf even in de spiegel te kijken.
Nelson Mandela zat 27 jaar in de gevangenis.
Hij was slachtoffer van politieke omstandigheden,
maar dat niet alleen.
Achter de tralies bleef hij zichzelf en zijn overtuiging
trouw.
Vast zittend stond hij in zijn vrijheid.
Wij herdenken op 4 mei onze doden.
Deze dag voel je: vrijheid heeft een prijs.
Zij spreekt niet vanzelf. Zij vraagt om inzet.
Wie werkt bij Defensie zet zich in voor vrede en
veiligheid.
Dat was wat de geallieerden bewoog. En ons nog
steeds.
De inzet is de vrijheid van mensen. Vrij van
onderdrukking allereerst.
Maar ook bedoelend de vrijheid van meningsuiting.
Van seksuele voorkeur en godsdienstige overtuiging.
En dat is niet dwingend bedoeld, maar open en
ontspannen.
Je mag gewoon in Sinterklaas blijven geloven…
Ik denk dat wij pas vrij worden als wij onszelf
door de ogen van een ander durven zien.
Dat is best eng.
Want eerst zie je alleen maar verschillen.
Pas later ga je zien wat je gemeen hebt.
En dat blijkt heel veel.
Van de hele aardbol tot al ons DNA.
Van informatie op het World Wide Web tot onze
hartslag en ademhaling.
Vorig jaar sprak generaal b.d. Van Uhm op de Dam in
Amsterdam.
In zijn jonge jaren vroeg hij zich af: wat ga ik doen
met mijn leven?
Beseffend dat hij de keuze had, die miljoenen
anderen niet hadden!
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Hij besloot te dienen. Hij werd militair.
Omdat hij geloofde dat in dienen de sleutel ligt.
Want, zegt hij:
Wie dient, denkt niet alleen in ik.
Wie dient, denkt niet alleen in zij.
Wie dient, denkt ook in wij.
Daar begint de overwinning op het onrecht.
Daar start de vrijheid: vanuit het wij!
Dat heeft de geschiedenis ons geleerd.
Dat moeten we blijven herdenken.
Dat moeten we blijven afspreken.
Met onszelf. En met elkaar.
Daar zijn we militairen voor.
Ook aan boord van de Evertsen.

