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Meditatie voor zondag 10 mei 
drs. Hanna van Dorssen 
  
Cantate 
Alle zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben een naam. Afgelopen 
zondag was het zondag ‘Cantate’, ‘Zingt’. De psalm van de zondag, psalm 68, 
past hier goed bij: ‘Draag op een lied, aan Hem gewijd’ (Liedboek, couplet 2). 
‘Tehellim’ is het Hebreeuwse woord voor het Bijbelboek Psalmen, lofliederen 
betekent dat. Psalmen zingen Gods lof, al eeuwenlang. Wat ze bezingen kan 
gaan over grote vreugde, maar ook over diepe dalen. Psalmen klinken de ene 
keer opgetogen en hoopvol, vol vertrouwen op het goede leven onder Gods 
hoede, maar ze kunnen ook klagen, twijfelen, zelfs schreeuwen tegen een 
afwezige God in een godverlaten wereld. 
Voor dichters en muzikanten werden de psalmen een inspiratiebron om zelf te 
schrijven en te musiceren. Zo verzamelde de kerk een schat aan liederen. Want 
dat waarin we geloven, dat waarop we hopen en vertrouwen, is niet te vangen 
in woorden alleen. Een lied neemt je mee, tilt je boven jezelf uit. Een lied brengt 
je hele lijf in beweging. Zingen is tweemaal bidden heeft kerkvader Augustinus 
volgens de overlevering gezegd. En een dichter uit onze tijd, Willem Barnard, 
veel liedboekliederen zijn van zijn hand, zei dat zingen in de kerk niet zozeer 
uiting van geloof is, maar ‘inning’ van geloof. Als je zingt, zing je je het geloof te 
binnen. 
  
Vanouds heeft het spreken met en over de Eeuwige het dan ook nooit zonder 
poëzie en muziek gedaan. We weten dat de eerste christenen één dag per 
week de arbeid neerlegden en het brood deelden, vrouwen, mannen, slaven en 
vrije burgers samen, iedereen was gelijk, ongehoord. En daarbij zongen ze 
liederen. 
In de tijd van de reformatie begonnen de eerste protestanten onder leiding van 
Luther en ook Calvijn met het zingen van de psalmen en andere liederen, dat 
was iets revolutionairs. Ze werden deelnemers aan de liturgie in plaats van 
alleen toeschouwers. 
  
Zingen kan ook een houvast zijn om je geweldloos te wapenen bij gevaar. 
Toen bisschop Ambrosius van Milaan – hij leefde in de vierde eeuw – zich 
verzette tegen de dictatuur van de keizer en Romeinse soldaten hem 
bedreigden trok hij zich terug in de kerk en samen met zijn medestanders zong 
hij daar urenlang. 
Toen Martin Luther King en zijn volgelingen een nacht lang werden belegerd 
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door hun vijanden stelden zij daar niets anders tegenover dan hun liederen. 
  
Zingen kan ook een houvast zijn bij groot gevaar, als je bang bent er aan 
onderdoor te gaan. In de tijd waarin het IJsselmeer nog een gevaarlijke 
binnenzee was, de Zuiderzee, en vissers uit mijn dorp Durgerdam op een 
ijsschots achterbleven die speelbal werd van de zee, zongen zij samen 
psalmen. 
  
Maar de kracht van zingen kan ook ten kwade worden gebruikt. Hoeveel legers 
zijn er niet zingend tegen elkaar opgetrokken met marsliederen. Het is maar net 
wat je zingt, waar en voor wie. Paulus geeft in een van zijn brieven een criterium 
waaraan liederen voor hem moeten voldoen. Hij schrijft aan de eerste 
christenen in de stad Efeze: 
  
‘Zingt elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen, 
wat de Geest je maar te zingen geeft. 
Zing en speel voor de Eeuwige met heel je hart’. 
  
Het gaat dus altijd, zegt Paulus, om liederen die in de Geest van God zijn. Geen 
liederen die uitsluiten, ophitsen, anderen discrimineren, kapot maken. Nee, 
liederen in de Geest van God. Naar de komst van die Geest kijken we uit, straks 
op Pinksteren. 
  

 
 
Bankje 
  
Deze korte wijkbrief-editie is bedoeld als onderweg even op een bankje zitten. 
In de volgende wijkbrief vlak voor Pinksteren lopen we weer in de pas. 
Dus geen verslagen, links, telefoonnummers, oproepen, kerkelijk nieuws. 
Hoofdzakelijk Cantate en Rogate. Denk nog aan online Thomas (lector 
Arnoldien van Berge) en Oranje op zondagochtend 
via https://kerkdienstgemist.nl/ en dat je op zondagochtend en 
woensdagochtend 10.00-12.00 in de Willem ook op een bankje kunt zitten. 
------ 
Slechts die hoogstnoodzakelijke Hemelvaartsdag van volgende week krijgt nu 
een hoogstnoodzakelijke, aparte vermelding, want valt anders weg in onze 
twee-wekelijkse frequentie. 
 

https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=42e9ab79d4&e=4baa1e391b
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Wordt online gevierd in de Vrijburg (samen met de Thomaskerk), 
09.30: https://www.vrijburg.nl/. De Evangelisch-Lutherse Gemeente, Oranjekerk 
en Willem de Zwijgerkerk vieren online om 10.30 in de Oude Lutherse Kerk 
(lector Ina 
Feitsma): https://www.youtube.com/channel/UChSIxWpsA73QtmQ8e9yFBFQ/fe
atured 
 
------ 
           

 
 
Voor de WdZ bankrekeningnummers zie vorige edities of de WdZ site; voor de 
collectendoelen van de zondagen tot Pinksteren 
zie: https://www.protestantsamsterdam.nl/collecterooster/. 
   
Redactie 
  

 
 
 
 

https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=ef74c17a23&e=4baa1e391b
https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=8e5fc4dc42&e=4baa1e391b
https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=8e5fc4dc42&e=4baa1e391b
https://willemdezwijgerkerk.us19.list-manage.com/track/click?u=306b083637bab87941c254958&id=1b325cfe2b&e=4baa1e391b
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Rogate, zesde zondag van Pasen  
  

 
Christus de Verlosser, Russisch icoon, 14e eeuw 
 
Overweging voor zondag 17 mei 2020 naar aanleiding van Johannes 16 : 16 - 
24 
Ds. Henk Steinvoort 
  
We zijn op weg naar Pinksteren. Eerste Pinksterdag valt dit jaar op 31 mei. 
Hopelijk komt dan een eind aan de periode dat geen diensten worden 
gehouden in de ‘Willem’ in verband met de maatregelen rondom het corona 
virus. Langzamerhand kunnen dan, stapje voor stapje, de regels inzake de 
intelligente lockdown die we sinds maart in Nederland hebben, wat versoepeld 
worden. We kijken er naar uit om weer voor een kerkdienst bijeen te kunnen 
komen, al is het op anderhalve meter afstand van elkaar. 
 
17 mei zou het mijn beurt zijn geweest om voor te gaan, op de zesde zondag 
van Pasen. Die zondag wordt ook wel zondag Rogate genoemd. Rogate is een 
oproep, een aanmoediging, in het Latijn. Een oproep aan ons om te vragen, te 
bidden. Met Pasen achter ons, en met Hemelvaart voor ons. Want 17 mei is ook 
de zondag vlak voor Hemelvaart. 
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‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer’,  zegt Jezus aan het begin van de 
evangelielezing voor deze zondag. Dat lijkt op de aankondiging van Hemelvaart. 
Wat Jezus hier zegt, maakt echter deel uit van zijn afscheidsrede die vooraf 
gaat aan zijn gevangenneming en zijn kruisdood. Daarom gaat De Nieuwe 
Bijbelvertaling ook verder met: ‘maar kort daarna zien jullie me terug’. Dat is dan 
de aankondiging van Pasen. 
 
Maar als we kijken naar de tijd waarin Johannes zijn evangelie opschrijft, rond 
100 jaar na Christus, krijgen de woorden van Jezus, ook voor ons, een meer 
actuele betekenis. Johannes leeft in een tijd van acute radeloosheid: Jezus, de 
beloofde Messias, is er niet meer en het door hem beloofde Koninkrijk van God 
lijkt verder weg dan ooit. Ook ons kan een gevoel van radeloosheid overvallen, 
zeker in een bizarre tijd als het nu is, waarin het corona virus rondwaart en 
groepen kwetsbaren over het hoofd worden gezien. 
 
Zien en zien is twee. Als we hetgeen we ‘zien’ laten bepalen door wat 
we  aanschouwen, kunnen we verdrietig zijn en bedroefd, door de pijn die het 
leven met zich mee brengt. Johannes gebruikt in het Grieks voor dat ‘zien’ het 
werkwoord ‘theoorein’. Ook in de zin die de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt met 
‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer’. Waar die vertaling verder gaat 
met ‘maar kort daarna zien jullie me terug’, gebruikt Johannes voor het ‘zien’ 
een ander Grieks werkwoord, ‘horaein’. Daarbij gaat het om een dieper `zien´, 
een doorzien van wie Jezus is en wat hij betekent. 
 
Door schade en schande leren we inzien dat er dwars door een zware tijd toch 
toekomst is. De vrouw in barensnood is daar een mooi beeld voor: ook zij hoopt 
op de komst van nieuw leven met een goede toekomst. De geboorte van haar 
kindje verandert haar pijn en verdriet in vreugde. 
 
In samenhang daarmee draait Johannes de rollen nu om. Jezus zegt: ‘ík zal 
júllie weer zien’. Voor dat ‘zien’ gebruikt Johannes opnieuw het werkwoord 
‘horaein’. Zo maakt Johannes duidelijk dat we zeker mogen zijn van de 
onvoorwaardelijke solidariteit van Jezus. Ook in ons gebed, als we bidden in 
Jezus’ naam. Zoals Jezus ons leerde in het Onze Vader. Want dan richten we 
ons op de Naam van de God van Israël – Ik zal er zijn –  en op de komst van 
Gods Koninkrijk, dat handen en voeten krijgt in de onderlinge solidariteit.  
  

 
 

 


