Hoop en wanhoop

Viering van woord en gebed in de cyclus

“Over de zin van het leven”
Zwanenhofviering 13 september 2020
- opgenomen in de kapel van De Zwanenhof -

De zin van het leven
De najaarscyclus gaat over “de zin van het leven”. Heeft het leven zin? En
gaat het dan om “zin van het leven” of om “zin in het leven”?
Aanleiding tot de cyclus is het boek van Fokke Oebema “De zin van het
leven”, waarin de auteur n.a.v. een hartstilstand, 40 gesprekken voerde met
heel uiteenlopende mensen over zgn. ‘zinvragen’. Ieder zijn eigen zin… Ook
de bijbel bevat een meervoud aan zinverhalen… En wij, ieder van ons, draagt
zijn of haar eigen zin- en onzinverhalen met zich mee. Zin-zoeken dus, dit
najaar…
Iedere zondag zal een deelthema van de zinvraag aan de orde komen.
Zondag 13 september staan “hoop en wanhoop” centraal. Kun je het verhaal
van Adam en Eva opvatten als een verhaal van hoop en wanhoop? Is het te
lezen als een spiegelverhaal van ons eigen leven? En wat te denken van het
verhaal van Yfke Metz, bladenmaker… jeuk… haar hele leven lang… om gek
van te worden. Houd daar maar eens goede zin bij, laat staan: hoop.
De volgende vieringen in het najaar gaan over ‘huilen en lachen’ (oktober),
‘vitaliteit en eindigheid’ (november) en ‘verwachten en
teleurstelling’ (december) …
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De Paaskaars wordt aangestoken
Welkom en openingsgebed
Goede morgen! Wat een verrassing, hier te mogen staan vanmorgen!
We kunnen de komende vier vieringen in onze vertrouwde kapel terecht!
Elkaar ontmoeten kan nog niet.
Maar er is hard gewerkt achter de schermen
om een stapje dichter bij elkaar te komen.
Niets is meer vanzelfsprekend.
Ook hier dit uur niet.
Daarom: van harte welkom jullie, en u allen, die met ons verbonden bent dit
uur!!
We starten vandaag een nieuwe cyclus: ‘zin van het leven, zin in het leven,
heeft het leven zin. . . ?’
We willen proberen te zoeken en te verwoorden wat ons leven zinvol maakt, en
betekenisvol. Hoe we hoopvol, bijna argeloos de toekomst binnenwandelen, en
dan soms in een donkere lege periode terecht komen, waarin de tijd stilstaat,
en waarin we verward ronddwalen.
We zoeken in deze cyclus naar herkenning bij mensen in het boek van Fokke
Obbema, die hun verhaal met ons willen delen. Uit de Schriften zullen we de
verhalen horen van onze oer-ouders: wat werden zij in hun leven gewaar aan
levenwekkende én vernietigende krachten.
In deze viering concentreren we ons op de dynamiek van ‘hoop en wanhoop’.
Het openingslied - Psalm 69 - vertolkt de draaikolk waarin volkeren, stammen,
families en mensen terecht komen, misschien ook sommigen van ons op dit
moment. In hun wanhoop schreeuwen ze tegen de Eeuwige, tegen wie het
maar horen wil:
Keer u niet af, ontferm u over mijn angstige ziel.
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Laten we ons hoofd buigen voor de Liefde, diep als de zee.
U die ons kent vanaf onze moederschoot,
die ons geroepen hebt om te leven en mens te worden,
Met vallen en opstaan proberen we te proeven wat dat betekent:
Waarheen en waartoe leidt U ons mensen?
Keer u niet af, als we het leven ervaren als een muur,
Als we het niet meer zien.
‘Ontferm u over mijn angstige ziel’.

♪ Keer U niet af Tekst: Huub Oosterhuis; muziek:

Hans Smout

Laat de vloed, de diepte mij niet verslinden.
Laat de mond van het graf niet boven mij dichtgaan.
Ik wachtte op troost, maar niets.
Ik hoopte op iemand,
maar ik heb niemand om mij te helpen gevonden.
Veeg mijn naam niet weg
uit het boek van het leven.
Dat ik mag opgeschreven staan bij uw vrienden.
Zult Gij mij redden, Zo arm als ik ben en vernederd?
Alle ontrechten zullen opleven in U.
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Hemel en aarde zullen uw Naam verkondigen
en ook de zee met alles wat daarin leeft:
Hij zal zijn volk bevrijden,
hun steden herbouwen,
en ook hun kinderen zullen daar wonen in vrede.

Het verhaal van Adam en Eva
Het begon met helemaal niets. Met een stormwind kwam God over het
water en zei: ‘Alles is in het donker. Nu moet alles in het licht komen.’ ‘Zo
is het goed,’ zegt God, ‘als het donker is mag het “nacht” zijn. Als het licht
is, is het “dag”.’
Zo ging het, de avond kwam, de nacht ging voorbij. Het werd weer ochtend.
Nadat God de hemel, het land, de zee, de bloemen, kruiden en bomen,
de zon, de maan en de sterren, de vissen en de vogels, de beesten in de
zee en op het land gemaakt had, maakte God de mens met z’n tweeën
als man en vrouw. ‘Want,’ zei God, zoals ik van ze houd, zo kunnen ze van
elkaar houden, dan lijken ze op Mij.’
Samen met Adam en Eva keek God naar alles wat Hij gemaakt had. Zo
was alles werkelijk heel goed. De avond viel en het was morgen.
Op een dag hoorde Eva opeens een stem, van een slang: ‘Is dat echt zo,
dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen alles
eten,’ zei Eva, ‘behalve van één boom, die daar in het midden van de tuin
staat. Doen we dat toch dan zullen we sterven’. ’Jullie zullen helemaal
niet sterven,’ zei de slang, ‘Integendeel, God wil niet dat jullie de ogen
zullen opengaan en jullie net als goden zijn en dat jullie dan weten wat
goed en kwaad is.’ Eva keek naar de boom en vond het aanlokkelijk dat
de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten, at ervan en ook Adam at ervan.
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Toen gingen hun beiden de ogen open en werden ze bang en wanhopig. Ze
merkten dat ze naakt waren en kropen weg onder de laagste struik, waar het
donker is.
God wandelde door de tuin. Adam en Eva kwamen hem niet tegemoet, zij verborgen zich. Toen God hen riep, kwamen ze schoorvoetend te voorschijn. Ze
schaamden zich voor hun naaktheid en keken recht voor zich uit. Adam zei: ‘wij
hebben van de vrucht van de middelste boom gegeten en hoopten wijs te worden, maar we werden bang en wanhoopten.’ En God zei: ‘Ik kan het jullie niet
aandoen in de buurt van die boom te blijven. Als je zelf net als God wil worden,
dan wil je meer zijn dan andere, gewone mensen. Dat lukt niet, ook niet met
zo’n boom. Daar wordt je maar droevig van, of bang. Wees maar een mens, leef
zonder zo’n boom. En ga hier weg.’
Zo gingen Adam en Eva uit de tuin de wereld in. Toen voelden ze alle twee een
warme vacht om hun schouders. God gaf hun die voor als het koud was ’s
nachts.
En God zei tegen Adam en Eva: ‘Ik ga met jullie mee. Ik zal bij jullie blijven. Jullie
kunnen niet zonder Mij en ik wil niet zonder jullie.’

Muziek ♪
Het verhaal van Yfke Metz
Yfke heeft haar hele leven al chronische, gekmakende, zeer pijnlijke jeuk. Je zal
dat maar hebben 24 uur per dag!!
Soms is ze zo volstrekt wanhopig, dat ze niet weet waar ze het zoeken moet.
Alleen nog maar huilen. Niks geen woorden meer. Totale leegte en ellende.
Yfke is opgegroeid met het bestaan van God. Ze houdt in hem een onverwoestbaar vertrouwen. Ondanks al deze ellende. Op een nacht vraagt ze God er een
einde aan te maken. Ze heeft het gevoel dat ze niet meer verder kan.
Op dat moment, in die berg van afgrond, in dat zwarte gat, voelde zij in een
hand over haar rug Gods aanwezigheid en een stem die haar zei om geduld te
hebben.
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Vanaf dat moment voelde zij kracht om anders te kijken. Naar haar ziekte. Naar
haarzelf. De diepe wanhoop werd minder.
Ze ging letterlijk op haar benen staan. Ze durfde zich aankijken in de spiegel.
Niet om te kijken naar de beschadigingen in haar gezicht. Maar in haar eigen
ogen.
En toen wist ze: Het gaat om mij. Om wie ik ben. Om wat ik doe. Niet om mijn
ziekte. Hoe vreselijk ik hem ook vind. En hoe gek die me soms ook maakt.
Yfke begon een nieuw/ander perspectief voor zich te zien. Ze besloot om de
ziekte te omarmen.
‘Hij maakt deel uit van mijn leven. Daarom heeft hij zin voor mij. Ik vertel erover.
Ik publiceer er over. En zo kan ik misschien ook nog iets betekenen voor anderen.’
Nu kan zij zich dankbaar voelen om wat de ziekte haar gebracht heeft. Na die
nacht van wanhoop. Ze heeft van haarzelf leren houden. ‘Ik ben geworden, wie
ik ben’.
Muziek ♪

Overweging
Verhalen, ervaringen van hoop en wanhoop, twee polen die niet denkbaar zijn
buiten elkaar. Onverhoeds slingert het leven ons rond in een draaikolk; komen
we in een dynamiek en intensiteit van leven terecht, die angstaanjagend is, en
die al onze vertrouwde beelden vernietigt. Dan zijn we plotseling een speelbal
van vernietigende én levenwekkende krachten.
Bij de voorbereiding vertelden we elkaar over die onvergetelijke momenten.
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‘Mijn

vader stierf toen ik jong was en zijn bevestiging hard nodig had. Ik wilde
door hem gehoord en erkend worden, zocht hem wanhopig overal. Ook onder mijn leeftijdsgenoten vond ik niet wat ik zocht; totdat iemand in een
groepsbijeenkomst mij uitnodigde, mijn naam hardop te zeggen. Toen, die
keer heb ik mijn naam uitgeschreeuwd: Zo heet ik! dit ben ik!!. Sindsdien weet
ik in mijn binnenste dat ik niet zo diep kan vallen of ik wordt opgevangen en
gedragen, als op adelaarsvleugels. Dat is mijn lievelingslied geworden’.
Iemand zei: ‘Ik kwam na een ongeluk niet meer echt overeind. Lijfelijk genas
ik, maar alles wat er gebeurde sloeg me neer, ik kon niets meer op eigen
kracht. Ik ontdekte toen mijn diepe wanhoop: dat ik mezelf ‘niet goed genoeg’
vond. Het was als een verlammend gif, dat aan me vrat en me krampachtig op
hoge tenen deed lopen. Het duurde heel lang voordat ik zonder die kramp op
mijn voeten kon staan. Een nieuw begin van leven’.
Een ander zegt: ‘Hoop en wanhoop zijn in mijn leven haast niet te ontwarren,
zo rakelings liggen ze voor mijn gevoel bij elkaar. Wat me blokt schudt me ook
wakker. De uitzichtloosheid van wat de wereld overkomt met de klimaatstijging maakte me wanhopig en toen onverschillig. Ook mijn dochter zegt dat de
wereld naar de kloten gaat. Toch zijn mijn dochter en het klimaat beide mijn
hoop. Zij houden mij overeind. . . Mijn onverschilligheid is voorbij! Mijn hoop
wordt levend gehouden door verhalen en door liederen te zingen tegen de
klippen op - door alle duisternis heen.’
‘Ik was vastgelopen en leefde met de moed der wanhoop, omdat er geen
“verder” meer was, alleen een muur. Er bleef me niets anders over dan de
barre stilte van het niet-weten, en de benauwdheid van de wanhoop niet te
schuwen, maar – zoals een boedhistische koan zegt – ‘daar te gaan staan waar
geen plaats is om te staan’. Met de moed der wanhoop heb ik die sprong gewaagd. Een zenleraar vertelde me naderhand dat hij zich in zijn wanhoop erkend en getroost wist door een monnik, die 18 jaar voor een poortloze muur
had gemediteerd, en in de stilte had leren wachten. . . .
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Verhalen van hoop en wanhoop, van wanhoop en hoop. Wie ben ik? Wie mag
ik zijn? Hoe verder? Waar is mijn Herder? Een vreemd vertrouwd smeken vanuit
de diepte van ons hart.
De duisternis van de wanhoop kan dagen, maanden, soms jaren kan duren,
door psychische druk opgejaagd en vernederd, door de gebreken van het ouder worden, door de dood van je partner, je kind, de dood in verschillende gedaantes; wanhoop vanwege ernstige financiële problemen, constante stress,
vanwege corona-ervaringen, wanhoop omdat je niet geloofd wordt als je de
waarheid vertelt over je belastingen; en in het groot: het platgeslagen volk van
Beiroet, dat toch haar weg zoekt; de kleingehouden en uitgebuite volkeren.
En toch . . . ! En toch wordt er in die uitzichtloze wanhoop, onder in de put, in
de duisternis licht en hoop geboren. U hoorde het verhaal van Yfke Metz. Ze
schrijft over de wanhopige worsteling met haar chronische jeuk. Op een nacht
vraagt ze God, om haar te laten sterven, ‘want zo gaat het niet langer’. ‘. . . Toen
voelde ik een hand op mijn rug, en iemand die zei: heb geduld!
‘Vanaf die nacht ging ik anders kijken’. Ik keek niet meer alleen naar de beschadigingen in mijn gezicht, ik keek in mijn ogen. Toen wist ik: het gaat om mij, om
wie ik ben . . .’
Ook het verhaal van onze oer-ouders Eva en Adam dat we hoorden is ontstaan
in de wanhoop van de gedeporteerde Israelieten in Babel.
‘Alles is in het donker. Nu moet alles in het licht komen. Zo is het goed, zegt
God, ‘als het donker is mag het ‘nacht’ zijn, als het licht is is het ‘dag’. En het
werd avond en morgen . . . ‘ Wanhoop en hoop. . . beide.
Het verhaal vertelt, dat onze oer-ouders intuitief wisten dat ze kinderen van de
Liefde waren, geschapen naar het beeld van de Boetseerder. Ze wandelen met
de Eeuwige, zijn kind aan huis bij Haar. De paradijskant van het leven waar we
diep in ons hart op hopen en naar verlangen, en die we soms ervaren: een tuin,
diversiteit aan planten en dieren; en mensen, die geschapen zijn voor elkaar en
naar elkaar toe, aan elkaar gewaagd. Er is ruimte voor alles en iedereen. En God
zag dat het zeer goed was. Land van hoop en glorie . .
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Maar het verhaal vertelt evenzeer over de bittere realiteit van schuld en
schaamte, van vervreemding. De ervaring van angst voor de chaos, en van niet
meer weten hoe het verder moet, van vastlopen.
Bange mensen zijn we, die elkaar en onszelf de schuld geven, ons uit angst harnassen en elkaar te lijf gaan. De aarde-tuin verwilderd, de Eeuwige verborgen,
Haar licht gedoofd. En wij in onze naaktheid aan onszelf overgelaten, ieder voor
zich, eenzaam, kwetsbaar en gekwetst, en kwetsend . . . . van kwaad tot erger.
‘In mijn benauwdheid schreeuw ik naar Jou . . . Waarom heb je mij verlaten!?’
Wij zoals we zijn: hoop en wanhoop door elkaar. Verlangend naar wat diep in
ons ligt opgeslagen en begraven.
En dan de sprong te wagen, het levende mysterie in . . . nergens heen, altijd
verder. . . dag voor dag . . . We realiseerden ons dat in wanhopige uren voelbaar is hóe kwetsbaar we zijn. En precies daar worden we ten diepste wie we
zijn. Elkaars Lotgenoot en Tochtgenoot.
En de Eeuwige zei tegen hen: ‘Ik ga met jullie mee. Ik zal bij jullie blijven. Ook
als je leven op de kop staat en nooit weer wordt zoals het was. Voor je ogen
ben ik verborgen. Maar weet: Jullie kunnen niet zonder Mij en ik wil niet zonder
jullie’!!
Kan het dan toch zijn dat juist daar, in de uren van wanhoop kiemkracht schuil
gaat voor nieuwe hoop, nieuwe dynamiek? Het is haast niet te geloven!
Misschien achteraf . . .?!
‘Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen in de ruimte
En als ik krijsend viel mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon. . . .’
Zo moge het zijn!
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♪ Die mij droeg Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal
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Collecte en muzikaal ♪
Noodopvang Dakloze Asielzoekers
Bewust of onbewust, -zeker weten-,
iedere asielzoeker is ook op zoek naar de zin van zijn leven.
Het wordt of is zijn drijfkracht.
Zoekende vanuit zijn hopeloze situatie
komt hij terecht bij de levensgrote waarden van het leven:
Vrede, Vrijheid,
de gewone menselijke bestaansmogelijkheden, die hij moet ontberen.
De bezieling van de vluchteling raakt mij, sterkt mij .
Zijn volharding van het niet opgeven.
En hoe vaak loopt hij niet wanhopig tegen muren op.
Onvoorstelbaar dat hij volhoudt en de hoop niet opgeeft.
“Keer U niet af, ontferm u over mijn angstige ziel”.
“Veeg mijn naam niet weg uit het boek van het leven”.
Bidden we, dat ook zij mogen ervaren
“ondervangen te worden om te gaan vliegen op eigen kracht”.
Uit de "papieren" gebleken dat er voor NDA in juni € 510,- is binnengekomen
en in juli € 200,- . Samen toch € 710,- Mooi hoor!
Van augustus zijn de afrekeningen nog niet binnen.
Alle gevers van harte bedankt.
Wist u dat ons ANBI-nummer is RSIN 8137 85 704,
(voor de belastingaftrek kan dat van belang zijn)
Op verzoek plaatsen we ons IBAN-nummer: NL23 RABO 0309 429447 t.n.v.
Noodopvang Dakloze Asielzoekers te Borne
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Voorbeden
Bidden wij voor hen die de wanhoop van de apocalypse van zeer nabij meemaken
Voor de mensen in Beiroet, fysiek misschien gespaard maar psychisch kapot
Dat wij hun wanhoop in de ogen durven zien
en doen wat onze handen te doen geven.
Bidden wij voor de democraten in Wit Rusland,
voor de vrouwen in het wit
in opstand gekomen tegen autocraten, de wanhoop voorbij.
Dat we hen steunen en hun hoop mogen versterken
Bidden we voor onze westerse wereld
waar ons leefmilieu ten koste gaat van zogenaamde groei en welvaart.
Mogen wij komen tot een ommekeer
zodat ook onze kinderen en kindskinderen van de schepping kunnen blijven
genieten.
Bidden wij voor politici en bestuurders in ons Europa in onze steden
Die zich inzetten voor de publieke zaak
Dat wij met hen mogen strijden
tegen de wanhoop van onverschilligheid
en voor hoop op verbetering van de toekomst van onze oikos, van ons huis.
Bidden wij voor homo's, lesbiennes, transgenders met name ook in AZC's
met wanhoop en leed vertrokken uit het land waar ze geboren zijn
Hopend op een land en een plek waar ze kunnen zijn wie ze zijn
Dat ze onze steun krijgen om zich in hun nieuwe thuisland
niet opnieuw hoeven verstoppen
Bidden wij voor onszelf in deze coronatijd
Wij die samen willen zingen en vieren
Dat we de hoop op gemeenschap niet opgeven
In stilte bidden we voor wat niet gesproken is
en ons beklemd
of ons vreugde geeft.
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♪ Onze Vader in de hemel

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen
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Wegzending en zegen
Met dit gebed van de Mensenzoon van God in ons hart
gaan we weer op weg.
Dat we op de adelaarswieken van de Eeuwige vertrouwen!
Moge Zij op onze levenslange reizen,
als we halverwege uitgeput en levensmoe zijn,
ons aanstoten om op te staan.
Dat we dan kracht vinden om dag voor dag te gaan waar geen weg is.
Moge Onze Reisgenoot die onze hoop en wanhoop uit eigen ervaring kent
onze voeten richten, kome wat komt.
Het ga jullie goed!
Dank aan jullie voor jullie werk achter de schermen!
Ontvang de zegen van de Eeuwige,
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen

.
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♪ Op mijn levenslange reizen

Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Tom Löwenthal

16

De Paaskaars wordt uitgeblazen
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Deze viering werd voorbereid door:
E. Bats, Marianne Sloot, Akke Fokje Stienstra
voorganger: Ben Hövels
xxx
Het Twents Liturgiekoor
zong de liederen tijdens haar repetitie op vrijdag 4 september 2020
onder leiding van Bram van der Beek.
Jos Beunders, piano
xxx

Liturgisch bloemstuk: Gine Silderhuis
xxx
Voor meer informatie en uw reactie op de viering
kunt u terecht op onze
website: www.zwanenhofviering.nl.
De teksten van de viering kunt u vinden onder ’archief’
U kunt zich op de website tevens aanmelden voor de nieuwsbrief waarin we
u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen
xxx
U kunt financieel bijdragen aan het voortbestaan van de
Zwanenhofvieringen door middel van een eenmalige of periodieke betaling
op NL94 TRIO 0254 854400 t.n.v. Stichting Zwanenhofviering
o.v.v. Donatie vieringen
xxx
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