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En toch dromen...!
‘Wat is jouw droom?’

omstanders proberen dat te verklaren uit dronkenschap. Dan heb je het ook weer een plek gegeven
en hoef je je er niets van aan te trekken.
Maar Petrus gunt hen en ons die ontsnapping niet.
Hij betuigt: Nu worden oude woorden waar. De
Geest van God is nu gekomen en dat zul je merken
ook: Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw
jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen
zullen dromen dromen.

Dat vragen ze nog wel eens aan jongeren. Als je
jong bent heb je immers nog een heel leven voor
je. En je kunt er nog van alles van verwachten.
Dat droomhuwelijk, die droombaan, dat huis van
je dromen…
Als je oud geworden bent, dan ben je je dromen
zo langzamerhand wel kwijt. Je bent uit de droom
geholpen door het leven. Ontnuchterd, misschien
zelfs teleurgesteld. Soms denk je terug aan je
idealen en wensen toen je nog een jong meisje was,
of een jongeman. Wat een mooie dromen waren
dat! Maar nu moet je er een beetje om glimlachen.

Dus toch maar dromen? Ja, want de Pinkstergeest
wil waaien over onze levensavond. Dan wordt
een nieuwe droom wakker. De droom van het
koninkrijk der hemelen. Over laatste dagen valt
een hemelse glans. Doffe ogen lichten op, bevende
handen gaan omhoog.

Tegelijk maakt het je verdrietig. Wat is het allemaal
anders gegaan! De droom van dat fijne gezin werd
wreed verstoord: Kinderloosheid, een vroege dood,
een echtscheiding, of kinderen die zulke andere
wegen gingen dan jij had gewild en waarvoor jij
had gebeden. En zo kwam er ook van zoveel andere
dromen weinig terecht. Zou daaarom als laatste
levenswijsheid van de ouderdom niet moeten gelden:

‘Ik heb een droom’, zei de bekende dominee
Martin Luther King. Verlicht door de Geest van
Christus zeggen we het mee: ‘Ik heb een droom…’
Geen dagdroom, maar een toekomstdroom.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn, ook geen rouw,
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de
eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Dromen, dromen zijn bedrog?
‘En toch dromen!’, zegt Petrus, de boodschapper
van Jezus Christus. Hij doet dat niet zomaar.
Zeker niet in een krampachtige poging om vooral
optimistisch te zijn. Nee, het heeft alles te maken
met wat we in deze tijd van het jaar vieren in de
christelijke gemeente: Pinksteren.

Wat een droom!
Ds. J. Westland, Putten

De Geest van Jezus is gekomen. In Jeruzalem wordt
er een hele menigte enthousiast van. Vol vuur
getuigen zij van Gods grote werken. Spottende
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Pastor Vonk
is er voor
iedereen in
zorgcentrum
Hoppesteyn
Iedere maandag fietst de 71-jarige Dick
vanuit zijn woonplaats Berkenwoude naar
het centrum van Rotterdam. Hij werkt daar
al 9 jaar als (parttime) pastoraal werker in
een ‘niet-identiteitsgebonden’ zorgcentrum.
Hij spreekt er met allerlei bewoners,
ongeacht hun achtergrond. ‘Afspraken maak
ik vrijwel nooit. Ik ga bij de bewoners langs
en zie wel wie er behoefte heeft aan een
gesprek. Beschikbaar zijn, daar draait het
om in dit werk.’
We spreken elkaar op de 13e verdieping van
zorgcentrum Hoppesteyn. Tussen de luxaflex door
hebben we uitzicht op de skyline van Rotterdam,
de bruggen over de Maas en de kantoorkolossen
van de Kop van Zuid. Beneden ons krioelt het
verkeer langs de busbaan. ‘Ik ben geboren en
getogen in Berkenwoude, een rustig dorpje op
20 kilometer hiervandaan. Toen ik hier voor het
eerst kwam, dacht ik: wat moet ik hier beginnen?
Het voelde als een cultuurschok.’
Inmiddels heeft Dick zijn draai gevonden. Bewoners
herkennen hem en tooien hem met titels als
dominee, pastor of pastoor; een enkeling begroet
hem zelfs met ‘Ha, pater!’ Dick is er voor iedereen
die behoefte heeft aan gesprek. Hoewel het huis
geen christelijke signatuur heeft, verleent het
personeel hem alle medewerking, ook bij de
kerkdienst die eens per maand op zondagmiddag
wordt gehouden.
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Tekst en foto: Koos van Noppen.

Late roeping

de kerk in het verleden. Een vrouw vertelde me eens
hoe zij als buitenechtelijk kind zich buitengesloten
voelde op een rooms-katholieke school. ‘Een onecht
kind’ noemde ze zichzelf steeds. Dat stigma had ze
haar hele leven met zich mee gedragen. Ik heb haar
regelmatig bezocht en soms ook over het geloof
kunnen praten.’

Het pastorale werk is eigenlijk een late roeping van
Dick, want een groot deel van zijn leven werkte hij
op het ministerie van – zoals dat toen nog heette
- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In Berkenwoude was en is hij actief in de
kerk; hij was jarenlang ouderling en voorzitter van
de kerkenraad. Het pastorale werk had zijn hart.
Hij volgde de cursus ‘Theologische vorming voor
gemeenteleden’ en dat smaakte wel naar meer.
Dus begon hij een paar jaar voordat hij met (pré)
pensioen ging aan de deeltijdopleiding Godsdienst
Pastoraal Werk. Hij deed ervaring op in Bergambacht
en negen jaar geleden werd hij benoemd als
vrijwilliger voor het pastorale werk in Hoppesteyn,
vanuit de protestantse wijkgemeente de Samaritaan.

Late roeping
‘Je ontmoet in dit werk ook mensen die nog wel
een christelijke opvoeding hebben gehad, op een
christelijke school of zondagsschool hebben gezeten,
maar het daarna hebben losgelaten. Ze voelen
zich soms te ‘groot’ om, nu ze oud geworden zijn,
terug te keren naar God. Terwijl het juist zo mooi
kan zijn, dat het geloof dat jarenlang ‘ondergronds’
ging, in de levensavond weer tevoorschijn kan komen. Ik heb het meegemaakt bij een vrouw die zo
na een heel leven, hier in Hoppesteyn weer belangstelling kreeg voor de bijbelkring en de kerkdiensten. Af en toe was ze in de war, als gevolg van een
herseninfarct. Toen ze onverwacht overleed, nodigden haar kinderen me uit om de uitvaart te leiden.
Dat de Here God haar niet had losgelaten, bleek
me uit het contact met de familie. Haar zoon had

Schrijnend
Het bezoekwerk is een belangrijk onderdeel van
zijn takenpakket. ‘Het is altijd spannend om te zien
hoe zo’n eerste contact verloopt. Soms kom je niet
verder dan de deur. “U bent van de kerk? Oh nee,
dank u wel…” Je hoort schrijnende verhalen van
mensen die teleurgesteld waren in de houding van
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een gedicht gevonden tussen haar
persoonlijke papieren. ‘De laatste trap op,
tree voor tree / Maar Jezus ging steeds met
mij mee / En toen ik Hem om hulp moest
vragen / heeft Hij mij het laatste stuk
gedragen / Hij droeg mij in Zijn heerlijkheid /
Waar niemand huilt en niemand lijdt /
Dan kan ik zingen zonder pijn / ‘k Zal dan
gedurig bij U zijn.’

Nooit meer zondigen
Samen met zijn vrouw en kinderen zat ik rond zijn
sterfbed. Hij was nog meer 48 jaar en zijn kinderen
woonden nog thuis. Zoekend naar afscheidswoorden
probeerde zijn gezin het verdriet van het naderende
afscheid te vertolken. Ze hielden hem zo graag bij
zich… Van zijn kant was dat ook zo. Maar hij was
niet bang te moeten sterven, en hij sprak ook over het
verlangen naar zijn Heiland. Een dubbel gevoel.

Onaf
Er wonen ca. 130 mensen in het zorgcentrum
en door de beperkte werktijd is het onmogelijk
om er voor iedereen te zijn. ‘Het pastoraat
houdt daarom ook iets onafgeronds. Als je
op een afdeling komt, ontdek je dat iemand
met wie je nog graag eens zou praten al is
overleden en gecremeerd.’ Juist daardoor
koestert Dick des te meer de ontmoetingen
waarin hij van betekenis kon zijn voor
bewoners. ‘Ik herinner me een vrouw die
geen kerkelijke achtergrond had, ze was als
kind ook niet gedoopt. Maar ze stond open
voor gesprek. Haar dochter had kanker en
overleed na een jaar of twee. In die periode
sprak ik regelmatig met de vrouw over het
geloof. Op zeker moment stelde ze het op
prijs dat ik met haar bad. We spraken over
de begrafenis, lazen Psalm 23, en sloten ons
gesprek af met gebed. Bij mijn volgende
bezoeken ging telkens weer de Bijbel open;
de gesprekken kregen diepgang. Ook toen
ze al verhuisd was naar een verpleeghuis
bleven we contact houden. Toen haar leven
ten einde liep – zoals ze dat zelf voorvoelde –
heb ik haar nog bezocht en hebben we haar
in ons gebed toevertrouwd aan de goede
Herder, die zijn schapen bij name kent. Kort
daarna is ze gestorven.’
Verruimd
Het is dankbaar werk, benadrukt Dick.
‘Het werk betekent ook veel voor mijn eigen
geloofsleven. Mijn blik is erdoor verruimd
en mijn hart zeker ook! God is veel milder
dan ik vaak dacht. Zijn liefde voor mensen
is zo groot, dat Hij soms aan een half woord
genoeg heeft.’

Opeens zei hij iets wat voor hem boven het afscheid
uit ging: ‘Dan zal ik nooit meer hoeven te zondigen!’
De stilte die hierop volgde, werd van achter uit de
ziekenkamer verstoord: ‘Maar dat kun je nu toch ook
al niet meer…?’ De verpleegster schrok zelf een beetje
terug van haar woorden.
Toen antwoordde de man: ‘Zuster, dan weet u nog
niet hoe diep de zonde ons leven heeft aangetast.
Natuurlijk kan ik niets meer doen, maar besef goed
dat in ons zomaar weer de aanvechting van zondige
gedachten kan opspelen’.
Dit sterke getuigenis maakte heel diepe indruk op mij.
Blijkbaar had hij door geestelijke ontdekking geleerd
wat smart over zijn zonden betekende. Hoewel hij
overtuigd was van het volbrachte offer van Christus voor
zijn zonden en zekerheid had voor het eeuwige leven
voelde hij zich toch nog kwetsbaar. Hij wilde maar
zeggen: ‘Als ik bij mijn Heiland ben hoef ik er ook
niet meer aan te denken dat een zonde mij nog zou
hinderen Hem helemaal lief te hebben en te prijzen’.
Nadenkend over het door hem gebruikte werkwoord
‘hoeven’ moest ik denken aan het paradijs. Zoals God
Adam en Eva had geschapen ‘hoefden’ ze niet te zondigen.
Dat was echt nergens voor nodig…. Gods antwoord op
de oude gehoorzaamheid die we niet hoeven te leren is
een nieuwe gehoorzaamheid in Christus.
Deze stervende man verlangde natuurlijk bij zijn gezin
te mogen blijven. Maar geestelijk verlangde hij naar wat
niemand hem mocht misgunnen: een blij vooruitzicht
door Christus. In zijn verlangen naar dat volmaakte leven
verlangde hij dat hij daar nooit meer mee te maken hoefde
te krijgen. In daden, woorden, maar ook gedachten.
Daar werden zijn vrouw en kinderen stil van. En de
zuster. En de dominee ook.
J.H.Gijsbertsen, Voorthuizen
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Veilig
‘Als u bij het raampje wilt zitten…’
Zou hij vliegangst hebben, net zoals ikzelf, de
laatste tijd?

De man naast me knikt. ‘Toch is dat niet wat ik
bedoelde. Ik dacht aan die stewardess in de
wachtruimte. Zag u haar niet? Een vrij stevige tante,
als ik dat zeggen mag. Maar ik had vooral oog
voor wat ze zat te lezen: een grote zwarte bijbel.
In gouden letters stond op de voorzijde: The Lord
is my pilot. Ik moest er eerst om grinniken, maar
toen ik erover nadacht, vond ik het vooral een zeer
geruststellende gedachte: God is mijn piloot! Mijn
vliegangst smolt als sneeuw voor de zon.’
‘Maar die is nu toch weer terug?’
‘Een beetje. Weet u, ook al is God je piloot, dat
wil nog niet zeggen dat je gegarandeerd veilig aan
zult komen.’

Ik vind het maar niks: vliegen op Hemelvaartsdag.
Maar wat wil je, als vanwege terreurdreiging je
vlucht wordt geannuleerd.
Als directeur van een internationaal bedrijf heb ik
heel wat vlieguren gemaakt, maar nog nooit is me
dit overkomen: verplicht overnachten.
Niet bepaald een ervaring die je uitkiest om je recent
opgekomen vliegangst tot bedaren te brengen…
‘Nee, dank u. Ik zit hier prima. Of hebt u last van
vliegangst?’
‘Een beetje. Ik vind het af en toe doodgriezelig.
Die hoogte, begrijpt u? De gedachte dat er maar iets
verkeerd behoeft te gaan of…’
Via New York naar Canada. Zakelijke bespreking
en familiebezoek.
‘Weet u waar ik me aan vasthoud?’
Onwillekeurig kijk ik naar de netjes tegen de
achterleuningen van de stoelen voor ons. Daar
heb je weinig aan, mochten er zich problemen
voordoen. Maar als mijn medepassagier steun
vindt dankzij een fragiel tijdschriftennetje, zal ik
hem zijn houvast niet betweterig uit de bleke
vingers troggelen. Zelf overweeg ik iets anders.
‘Mag ik raden?’, vraag ik.
‘Ga gerust uw gang’, zegt mijn buurman.
‘Aan de wetenschap dat turbulentie niet gevaarlijk
is… Luchtstromingen heb je overal. Niet zo
comfortabel, maar volstrekt ongevaarlijk. Men
denkt wel dat er in het luchtruim luchtzakken zijn
waar je in kunt vallen, maar nergens in de lucht is
geen lucht, als u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt het
beter vergelijken met een autotocht: op een hoge
brug heb je altijd wat meer windcirculatie en
dan voel je de auto trekken. Windvlagen, meer is
het niet.’
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Een lied van verbazing
en verwondering

Zo is het maar net, denk ik.
Dan realiseer ik me: het is
Hemelvaartsdag! Jezus werd
opgenomen in een wolk. De
discipelen zagen Hem niet meer.
Toch kwam Hij veilig thuis.
De motoren beginnen te ronken.
‘Goede vlucht!’, zeg ik.
Bang zijn voor de dood is
menselijk. Maar ik heb een piloot!
Zelfs als ik val, zal Hij me dragen.
André F. Troost

In het lied dat op de volgende bladzijde staat afgedrukt,
wordt teruggegrepen op de hemelvaart van Jezus Christus.
Daardoor is Hij niet langer fysiek bij Zijn gemeente op aarde.
Hij heeft haar ‘verlaten’. Wanneer een vader vertrekt om zijn
gezin te verlaten, wordt dat door zijn kinderen vaak ervaren
als door hem in de steek gelaten worden. Die negatieve kleur
het heengaan van Jezus echter niet. ‘Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen’. De verbazing daarover doortrekt het
gehele lied. Hoewel Hij lichamelijk afwezig is, is Hij altijd om
ons heen. Vlak vóór Zijn heengaan verzekert Hij Zijn leerlingen
immers: ‘Ik ben met jullie al de dagen, tot de voleinding
der wereld’. Logisch is dat niet te rijmen. Maar het is wél een
vertroostende geloofswetenschap.
Intimiteit
Vervolgens maakt de dichter met twee beelden duidelijk dat
die aanwezigheid trekken heeft van tere nabijheid en intimiteit.
‘Als zonlicht om de bloemen, zoals een moeder om haar kind’.
Want Christus woont, hoewel Hij ons lichamelijk verlaten heeft,
door de Heilige Geest in ons hart (Rom. 8: 9-11). Kan het
nabijer en intiemer? Hij is ons méér nabij dan wij kunnen
bedenken of ervaren. Die inwoning van Christus door de Geest
is echter ook kwetsbaar, want wij kunnen haar zomaar
verspelen door Hem te bedroeven. Doordat wij bij voorbeeld
eigen gekozen wegen gaan of bewust volharden in een levenswandel die in strijd is met Zijn grondregels.
Verwondering
De verbazing verdiept zich in het tweede couplet tot verwondering.
‘Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot
oog aanschouwen in alle eeuwigheid’. Die fysieke afwezigheid
wordt dus eens opgeheven. Op de nieuwe aarde zullen de
gelovigen ‘Zijn aangezicht zien’ (Openbaring 22:4). Het gaat hier
om het ‘aanschouwen’ van de glorie van God en de schoonheid
van het Lam Jezus Christus. De verwondering over wat ons dáár
ten deel zal vallen gaat dan over in bewondering en aanbidding
van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het ervaren van deze unieke
nabijheid van Christus en het leven met dit machtige uitzicht
ligt niet in het verlengde van verstandelijk denken, maar heeft
met het geloofsvertrouwen van ons hart te maken.
Mag ik u uitnodigen om vanuit het bovenstaande dit lied nog
een keer te lezen vanuit de vraagstelling wat de lieddichter
hierin tot u persoonlijk te zeggen heeft?
Ds H.G. de Graaff
Nieuwerbrug
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Als zonlicht
om de bloemen
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

de melodie van: ‘Beveel gerust uw wegen’.

Tekst: J.W. Schulte Nordholt. Het lied is te zingen op

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
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