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Overdenking Levenskunst, André Meiresonne 

We stonden stil bij het leven van Theo Jongejan. Op zijn uitvaart 
noemde ik hem ‘een alledaagse held’. Waarom een alledaagse held? 
Omdat Theo iets snapte. Hij leefde voor hoe je kunt leven. Niet daar en 
straks, maar hier en nu. En dat gewoon aardig zijn voor een ander de 
beste garantie is voor ‘geen gedoe’: ‘Waar zou ik bang voor zijn? Ik ben 
altijd goed geweest voor anderen.’ 

Vrede in het hart 
‘Geen gedoe.’ Dat wil zeggen: vrede, geen oorlog. Cantone zingt vanmorgen twee 
liederen over (innerlijke) vrede: Vrede zij u, en En tout, la paix du coeur. U hoorde 
net dat laatste, een lied uit Taizé: In alles, vrede in het hart. Hoop op vrede, die door 
Jezus Christus belichaamd werd. Maar door Hem erbij te halen, wordt dat 
verlangen ook weer onbereikbaar – voor ons gewone stervelingen.  

In vrede met jezelf, in vrede met anderen 
(Maar) we hoeven niet als Jezus zelf te zijn, dan overvragen we onszelf. Bovendien, 
dat vraagt niemand van ons. We kunnen onszelf wel een opdracht geven: doe je best 
om in vrede te leven – in vrede met jezelf, in vrede met anderen. De verhalen van en 
over Jezus van Nazareth kunnen ons daarbij inspireren. En evengoed de verhalen 
van mensen om ons heen. Mensen die gewoon hun best doen om er wat van te 
maken – en ondertussen in vrede samen te leven. 

Angst en onvrede 
In vrede leven. De idealen zijn weer hooggestemd. Maar ondertussen zijn we 
gewoon mensen – met al ons dagelijks gedoe. Er zijn wetenschappers die de mens 
twee diepere drijfveren toekennen: angst en onvrede. We zijn 1. als de dood om 
dood te gaan en 2. doorgaans niet tevreden met ons lot. Angst en onvrede drijven 
ons voort. (Tot zover de innerlijke vrede) Misschien steigert u nu wel: ‘Ik ben 
helemaal niet bang, en ik ben zeker niet ontevreden!’ Laten we het erop houden dat 
u daar geen last van heeft, maar anderen misschien wel?  



Permanente onrust 
Wetenschappers stellen ook: we zijn niet gemaakt om geluk te bezitten, maar om 
geluk na te jagen. We vervelen ons binnen de kortste keren en blijven maar bezig 
om het beter te krijgen. Een staat van permanente onrust kenmerkt de mens. (Ook 
hier: tot zover de innerlijke vrede) We drijven onszelf voort – alsof de dood ons op 
de hielen zit (wat misschien ook wel zo is). Geen tijd om stil te staan – en ons te 
realiseren dat we misschien allang genoeg hebben. Wanneer geven we onszelf de 
ruimte om te beseffen dat ‘meer' misschien niet ‘beter’ hoeft te zijn? 

Groter en dikker, vetter en verder 
Vaak geloven we echt dat ‘meer’ ook ‘beter’ is.  En dat noemen we vooruitgang. Ons 
geluk lijkt afhankelijk van groter en dikker, vetter en verder (en om het grapje even 
vol te houden: u natuurlijk niet, maar anderen toch wel?). We denken al te vaak dat 
we van ‘meer’ ook gelukkiger worden. Want de ene behoefte is nog niet bevredigd of 
het volgende verlangen dient zich al weer aan – en ook dat wil weer bevredigd 
worden (Want helaas: ‘Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak’).  

Eindeloze behoeftenbevrediging 
Dat niet te stoppen verlangen naar bevrediging van onze behoeften krijgt meestal 
een materiële invulling – we zoeken ons (per definitie onbereikbare) geluk in nog 
meer materie (behalve dominees natuurlijk, die willen niet nog meer spullen, maar 
eindeloos veel aandacht). Met alle gevolgen van dien: een verstoord klimaat, 
uitgeputte natuur, gestresste mensen. Bevrediging van onze behoeften als onze 
grootste vijand. Maar wat heb je het nou echt nodig? Word je nou echt gelukkiger 
van die nieuwe… Noem maar op? Allemaal verlangens om onze innerlijke onrust te 
bezweren. (En ook nu weer: tot zover onze innerlijke vrede) En zo leven we –door 
onze menselijke aard– in een permanente spanning. 

Tijd om even te ontspannen, tijd voor Cantone. 

>>> Intermezzo 

Irish Blessing 

1. 



May the road rise to meet you,  
may the wind be at your back,  
may the sunshine warm upon your face,  
and the rain fall soft upon your fields 
And until we, and until we, 
and until we meet again 
May God hold you, may God hold you,  
ever in the palm of His hand 

2. 
May the sun make your days bright, 
may the stars illuminate your night, 
may the flowers bloom along your path, 
and your house stand firm against the storm, 
And until we, and until we, 
and until we meet again 
May God hold you, may God hold you,  
ever in the palm of His hand 



We zoeken allemaal houvast 
May God hold you, may God hold you, / ever in the palm of His hand. 
We hadden het er deze zomer al over: als mensen zoeken we houvast – we leven nu 
eenmaal in een wereld die ons onzeker maakt. Het besef dat ons leven eindig is 
zorgt ervoor dat we van alles doen om het te behouden. Een schitterende illusie, die 
ons allemaal parten speelt. Maar we kunnen dit aardse leven natuurlijk helemaal 
niet behouden. En om ons leven –waarvan we weten dat we het verliezen!– aan te 
kunnen, proberen we allemaal ergens in geloven. Geloven dat we meedoen. Geloven 
we dat we iets betekenen. Dat we gewaardeerd worden. Gezien en gehoord. Zo 
zoeken we allemaal waardering en bevestiging. (Want) we zoeken allemaal houvast. 

Ik ben er voor jou 
En kijk nou, voor een dieper begrip van die zoektocht naar waardering en 
bevestiging, naar houvast in dit leven, kunnen we terecht bij Goldband. Goldband? 
Dat is toch afwerkgips? Net als Rotband? Voor superstrakke wanden? Zeker, maar 
ook Goldband – uit het nachtleven van Den Haag. U kon over hen lezen in de 
Vrijzinnige Klanken. Want wat zingen die Haagse stukadoors in het refrein van het 
openingsnummer van hun hitalbum Betaalbare Romantiek?  
Ik ben er voor jou als je me nodig hebt / Ik was er toen en ben er nog steeds / Geef 
je over, al doet het pijn / Ik laat je niet alleen.  
Vergelijk dat eens met Psalm 23, De Heer is mijn herder. Of met onze 
openingstekst, Mattheüs 28 vers 20, Ik ben bij je, alle dagen, tot aan de voltooing 
van deze wereld. Of wat met wat Cantone net zong: May God hold you, may God 
hold you, Ever in the palm of His hand. We willen ons geborgen voelen, nee beter: 
geborgen weten. Daarom geloven we – omdat we geborgenheid zoeken. Houvast.  

En: Ik zie je 
Goldband eindigt diezelfde openingstrack met een outro, een zich steeds herhalend 
Ik zie je / Ik zie je / Ik zie je / Ik zie je / Ik zie je / Ik ziе je / Ik zie je / Ik ziе je. 
Vergelijk met Lied 139, veelgevraagd op uitvaarten (misschien wel die van u?): 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, / dieper dan ik mijzelf ooit ken, / kent Gij mij, Gij 
weet waar ik ga, / Gij volgt mij waar ik zit of sta. / Wat mij ten diepste houdt 
bewogen, / ‘t ligt alles open voor uw ogen. (Van Jan Willem Schulte Nordholt).  
En kijk nou, Psalm 139 superkort samengevat in: Ik zie je, ik zie je, ik zie je – het is 
de geruststelling die we allemaal zoeken. Het geeft ons houvast. 



Verbondenheid  
Jaja, zo weet u er nog wel een paar. Cokesnuivers van Scheveningen met een 
bijbelse boodschap? Maar wat zegt Milo, een van de drie zangers van Goldband, 
toen ik hem laatst voorlegde dat ik een religieuze laag in hun teksten denk te horen: 
‘Ehhh, nee, we zijn niet christelijk hoor. Maar op onze manier wel gelovig, als je dat 
bedoelt.’ En weg was ie. Rende vanuit de backstage het podium op, om duizenden 
mensen op dat festival voor te gaan in… samenzang. Samenzang van een omvang en 
intensiteit waarvan een dominee alleen maar kan dromen.  

Samenzijn 
De steun en geborgenheid van Psalm 23 en Psalm 139, het is van alle plaatsen en 
tijden – en het kent vele varianten, tekstueel, muzikaal. Samen zingen over je gezien 
en gekend voelen, waar we allemaal naar verlangen, het gebeurt overal. En 
misschien is een popfestival in het weekend dan wel een nieuwe kerk? De namen 
zou je best zo kunnen duiden: Best Kept Secret, Down The Rabbit Hole, en 
natuurlijk de moeder aller festivals, A Campingflight To Lowlands Paradise. De 
verbondenheid, vanuit het samenzijn, die je daar met z’n allen kunt ervaren, het is 
jaloersmakend – en een godsgeschenk. 

Laten wij hier genieten van de samenzang van Cantone.  

>>> Intermezzo 



Vrede zij u 

1. 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk mij de vader zond, zend Ik ook u  
Vrede zij u, vrede zij u  
Gelijk mij de vader zond, zend Ik ook u 
2. 
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij 
Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
3. 
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd  
Ontvang mijn Geest, Heilige Geest 
Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 
4. 
Vrede zij u, vrede zij u 
Gelijk mij de vader zond, zend Ik ook u  
Vrede zij u, vrede zij u  
Gelijk mij de vader zond, zend Ik ook u 



Jubileum 
We hadden het over nieuwe vormen van verbondenheid, andere vormen van 
religieuze beleving. Zou het kunnen zijn dat mensen niet minder gelovig worden – 
(maar) hoogstens minder kerkelijk? En is dat dan erg? Zullen we even uitzoomen? 
Om een Haagse barkeepers-wijsheid aan te halen: Dingen gaan niet beter of 
slechter – ze gaan alleen maar anders. En ja, dat is heel Zen. Is het misschien de 
kunst om niet te oordelen over de vormen die ons aller verlangen naar 
verbondenheid zoal kan aannemen? Met elkaar op een mega-festival, samen in een 
volle kerk, of met een paar in een intieme kapel of knusse huiskamer? Wat maakt 
het uit? Het gaat om het samenzijn. Weet u nog? Waar twee of drie mensen in mijn 
naam samen zijn, ben ik in hun midden. De openingstekst vanmorgen. ‘Size doesn’t 
matter’. 

Eeuwfeest? 
Dat brengt ons thuis, hier in onze kerk – die dit jaar 75 jaar bestaat. Wie was erbij, 
bij de openingsdienst, in 1947? En wie was erbij, na de verbouwing in de jaren ’60, 
hier aan de Voorstraat? Maar laten we ondertussen eerlijk zijn: zal onze kerk haar 
100 jarig-jubileum ook nog vieren? Een aantal van ons zal zeggen: ‘Nou ik hoop niet 
dat ik dat nog meemaak (want dan word ik veel te oud!)’. Anderen zullen zeggen, 
dat zou mooi zijn… (Maar) we weten het natuurlijk niet. Niemand weet het. God 
only knows. We weten alleen dat wij nu hier zijn, en dat wij er wat van kunnen 
maken – als wij dat willen. En daarbij kan het misschien helpen om ons af te 
vragen: Waarom doen we dit ook alweer? Waarom hebben we eigenlijk een kerk? 
En wat staat ons dan te doen? 

Tijd voor bezinning  
Misschien is dit een tijd om ons te bezinnen. Veel van wat we met z’n allen hebben 
opgebouwd dreigt ten onder te gaan. Het is niet goed voor te stellen, maar de 
Remonstrantse kerk, meer dan vierhonderd jaar oud, krimpt zo snel dat je geen 
Einstein hoeft te zijn om te begrijpen dat het in dit tempo binnen afzienbare tijd 
klaar is. (En voor wie het niet gelooft is hier de vervelendste vraag: Waar zijn onze 
kinderen en kleinkinderen?! ‘Op Lowlands!’, zei laatst een van onze oudste leden.) 
Hoe kunnen wij er hier nog iets van maken? Moeten we er nog wel iets van willen 
maken? We lezen in Prediker: ’Wijsheid is beter dan macht.’ Onze (uiterlijke) macht 
is tanende. Wat hebben we aan (innerlijke) wijsheid te bieden? En aan wie? 



Onze grootste kwaliteit 
Durven twijfelen is de grootste kwaliteit die wij als Remonstranten schijnen te 
hebben. Het is de clou van onze geloofsbeleving. We weten niets zeker. We durven 
overal vraagtekens bij te zetten – we kunnen niet anders. Dus wat dacht u ervan om 
van alles, wat we als vaststaand aannemen, te durven zeggen: ‘Is dat nou wel zo?’ 
Openlijk durven betwijfelen, dat is waar we goed in zijn – wat we ook al meer dan 
vierhonderd jaar doen. Dus ook de vraag ‘Wat doen we hier nog?!’ durven stellen. 

Bang en angstig  
(Maar) alles openlijk durven betwijfelen, dat kan best ongemakkelijk worden. Want 
dan ga je vraagtekens zetten bij alles waar we tot nu toe in geloofden. Dat maakt 
onzeker en bang, onszelf en anderen. Dan kunnen de luiken dichtgaan. Dan kunnen 
mensen boos worden: ‘Daar moet je afblijven!’. Begrijpelijk, want niemand wil van 
z’n geloof worden gebracht. Mensen kunnen, door ‘vervelende’ vragen, zich in hun 
bestaan bedreigd gaan voelen: ‘Don’t Go There!’. (En dan kon je vroeger zomaar 
brandstapels krijgen, of tegenwoordig omgekeerde vlaggen en bezoek aan huis.) 
Twijfel maakt bang – en angst sluit af. Dan heb je geen heb je gesprek meer, en krijg 
je loopgraven. En dan kan het zomaar oorlog worden.  

Onzeker en onwetend  
Hoe kunnen we alle zekerheden durven betwijfelen – en toch in gesprek blijven? 
Hoe kunnen we in het besef dat we het niet weten –en het waarschijnlijk nooit 
zullen weten!– toch aardig voor elkaar blijven? Open blijven staan voor anderen en 
hun meningen? Want ondertussen: niemand weet het echt. Is er geen waarheid. 
Zijn er met zoveel belangen geen eenvoudige oplossingen. Is er niemand die het 
echt weet. Hoe houd je dat uit? Leven zonder uiterlijk houvast?  

Erkenning en besef  
Hoe kunnen we voorkomen dat we collectief in de greep raken van de angst? 
Misschien door te begrijpen dat we allemaal bang zijn, dat we allemaal onzeker zijn 
– omdat we allemaal onwetend zijn? Misschien juist door de erkenning van onze 
onzekerheid, door het besef van onze onwetendheid? Onze onzekerheid en 
onwetendheid onder ogen te zien – en naar elkaar uit te drukken? Durven zeggen: 
‘Ik weet het ook niet!’ 



Overgave aan het niet-weten  
We hebben geen idee. Dat is nu eenmaal de menselijke staat. En het kan een 
bevrijdend besef zijn, de erkenning dat we het domweg niet weten – en dat we het 
daarmee zullen moeten doen. Dan is overgave ineens niet ver weg meer. ‘Weten dat 
we het niet weten’ is de hoogste wijsheid die we als mens kunnen bereiken. Socrates 
wist het 25 eeuwen geleden al. En juist die wijsheid van het niet-weten kan ons 
verder brengen, en tot elkaar brengen. Want zoals Prediker ons meegeeft: Wie heeft 
wijsheid? Wie kent de verklaring van de dingen? De wijsheid straalt een mens van 
het gezicht en verandert strenge ogen in een milde blik. (Prediker 8:1) 

Vergeef hen, vergeef ons 
Het besef van niet-weten kan bijdragen aan de wereldvrede – omdat het mild kan 
stemmen. Over Jezus Christus als voorbeeld gesproken, Hij was het die aan het 
kruis bad: ‘Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen’. Die kunnen we 
overnemen, en op onszelf betrekken: Vader vergeef het ons, want we weten niet 
wat we doen. En als iemand dan vreemd, vervelend, of gewoon naar doet, dan kun 
je weten: die zal wel bang zijn – net als ieder ander, net als ik. Dan hoef je niet zo 
boos te worden. Weer wat minder oorlog.  

Deel van iets groters 
Terug naar ons hier, als kerk. Wat hebben we te bieden? Wat dacht u hiervan? Een 
plek waar we elkaar nog steeds kunnen vinden in: durven twijfelen; elkaar treffen 
in: het samen niet-weten. Van onszelf mogen twijfelen is de grootste wijsheid die we 
elkaar en de wereld te bieden hebben. (Want) de waarheid staat nu eenmaal niet in 
steen gebeiteld (Sorry, Mozes!).  
(Maar) waar vinden we ondertussen houvast? Waaraan ontlenen we de moed om te 
twijfelen? We durven te twijfelen omdat we geloven dat we deel uitmaken van iets 
groters – omdat we onderdeel zijn van een onsterfelijke stroom, die leven heet.We 
sluiten af met een gedicht van Ad den Besten (ook Lied 920): 
Gij hebt, o God, / dit broze bestaan gewild, / hebt boven ’t nameloze / mij uitgetild, 
laat mij dan dankbaar leven, / de volle tijd, / geborgen in de beven- / de zekerheid, 
/ dat ik niet uit dit smal en / onvast bestand / van mijn bestaan zal vallen / dan in 
uw hand. 
Amen


