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LIED – Zomaar een dak (572) 

 

Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte openstaat. 

Muren van huid, ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan 

om recht voor God te staan. 

 

Woorden van ver, vallende sterren, vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen, diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort, 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

WELKOM 

 

In het Franse Calais, midden in het 

geïmproviseerde kamp aldaar, 

bijgenaamd ‘de jungle’, onlangs 

afgebroken, stond iets als een kerkje - 

niet gemaakt van acaciahout of van 

ramshuiden rood geblakerd, maar van 

bordkarton, met daarop een staketsel dat 

een dak suggereert en daar weer 

bovenop een kruis.  
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Af en toe ging iemand daar binnen, om te bidden waarschijnlijk - bidden om wat; om 

een veilige overtocht binnenkort? Om moed en kracht? Toch zeker ook om even rust 

te vinden en op adem te komen. Een kleine schuilplaats tegen de ellende en 

uitzichtloosheid. Je zou ze, die migranten daar, in de modder, mensen zoals wij, iets 

heel anders toewensen: prachthuizen op groene heuvels, waar zij allen kunnen 

wonen. Misschien hebben ze daar wel om gebeden, in dat kerkje van bordkarton. 

Op zijn minst kunnen we hier twee belangrijke zaken uit leren: 

1. De ‘armen’ - in dit geval de vluchtelingen en transmigranten – wijzen ons 

trefzeker de plaats aan waar de ‘Kerk’ moet aanwezig zijn: in de modder, de 

ellende, in de ‘jungle’ (dat is bijbels gesproken: in de woestijn en in het 

‘tohoewabohoe’ van vóór de schepping) 

2. Zo’n kerkje van bordkarton is makkelijk verplaatsbaar. Het behoedt ons voor het 

status-quo van het ‘geïnstalleerd zijn’. Wanneer de ‘jungle’ van Calais ontruimd is, 

geen probleem: ‘inpakken en wegwezen!’ er zijn plaatsen genoeg in de wereld 

waar modder is, waar onmenselijkheid regeert. En hoe dan ook: mensen zoeken 

er altijd weer naar een kleine schuilplaats tegen de ellende en de 

uitzichtloosheid… 

 

GEBED 

 

Dit huis vol mensen.  

Weet jij wie het zijn?  

Ik mag het hopen. 

 

Heb je ons geteld?  

Ken je ons bij name?  

Dan ben je de enige. 
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STILTE 

 

LIED – Overal zijt Gij (165 

 

Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 

Sprekend nabij, de stilte verwacht U, 

Mensen bestaan U, zien en beleven U. 

 

Mensen van vlees, van licht en gesteente, 

Hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 

Mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 

 

Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken, 

Adem ons open, maak ons uw aarde, 

Uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 

 

LEZING –2 Samuël 7, 1-14 

 

Toen Koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en Jahwe gezorgd had dat al 

zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust lieten, zei hij tot de profeet Natan: `Nu 

moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat 

onder tentdoek!'  

 

Natan zei tot de koning: `Doe gerust wat u van plan bent; Jahwe staat u bij.'  

Maar diezelfde nacht nog werd het woord van Jahwe gericht tot Natan:  

 

`Zeg aan mijn dienaar David: Zo spreekt Jahwe: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en 

Mij daarin laten wonen? Ik heb nooit in een huis gewoond, sinds de tijd dat Ik de 

Israëlieten uit Egypte geleid heb tot vandaag toe; steeds ben Ik meegetrokken in een 

tent, waar Ik in verbleef.  
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Zolang Ik met de Israëlieten meetrok heb ik nooit aan iemand gevraagd: Waarom 

bouwt gij Mij niet een huis van cederhout? Aan geen van de rechters van Israël, die Ik 

aangesteld had om mijn volk te hoeden.  

 

Zeg daarom aan mijn dienaar David: Zo spreekt Jahwe van de legerscharen: Ik heb u 

uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mij volk 

Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw 

naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb mijn volk Israël 

een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of 

verdrukt te worden door booswichten, zoals vroeger, in de tijd dat Ik over Israël, mijn 

volk, rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. 

Jahwe kondigt u aan dat Jahwe een huis voor u zal oprichten.  

 

Als uw dagen voleind zijn en gij bij uw vaderen rust, zal Ik de nazaat die gij verwekt 

hoog verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. Hij zal een huis bouwen ter 

ere van mijn naam en Ik zal zijn koninklijke troon voor altijd in stand houden.  

Ik zal hem tot vader zijn en Hij zal mijn zoon zijn. 

 

 

OVERWEGING - (Geert Dedecker op basis van fragmenten uit Tom Naastepad: ‘Voor 

de idylle geschapen’) 

 

 

INSTRUMENTAAL 
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TAFELGEBED – Sacrament van hoop (674) 

 

Zoudt Gij ooit mij beschamen? 

Zend uw licht en uw trouw. 

Doe mij gaan op uw weg. 

 

Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt. 

Jezus uw gerechte indachtig delen wij dit brood en deze beker, 

sacrament van hoop dat niets onmogelijk is bij u 

en zingen om een nieuwe aarde. 

 

Doe mij gaan op uw weg. 

Zend uw licht en uw trouw. 

Zoudt Gij ooit mij beschamen? 

Amen. Kome wat komt. 

 

ONZE VADER 

 

VREDESWENS – Moge het delen van dit brood 

 

Moge het delen van dit brood en deze beker 

ons hart versterken: 

dat wij vol hoop meewerken 

aan een nieuwe wereld 

waar brood en recht en waardigheid 

en liefde is voor al wat leeft. 

 

En geef elkaar een -niet tastbaar maar wél zichtbaar- teken van vrede… 
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BROOD GEBROKEN EN GEDEELD 

 

 

BEZINNING: CALAIS (Het Zesde Metaal) 

 

Ver genoeg 

hoe ver is ver genoeg 

Er is tijd en vuur 

Hier kunnen onze kousen drogen 

 

leg je gerust 

hier veilig voor de kust 

 

wel gekomen 

we zijn hier welgekomen 

de mensen zijn hier nog beschaafd 

 

doe je ogen toe 

ze zijn van het zien zo moe 

slaap, zoon, slaap 

dus ogen toe, je bent zo moe 

toe, kom, slaap, zoon, slaap 

ik bescherm je 

 

volk genoeg 

er is meer dan volk genoeg 

we staan er niet meer alleen voor 

achter ons 

het verdriet ligt achter ons 
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doe je ogen toe 

ze zijn van het zien zo moe 

slaap, zoon, slaap 

dus ogen toe, je bent zo moe 

toe, kom, slaap, zoon, slaap 

ik bescherm je 

 

en ik weet je kamer heeft geen muren 

maar het gaat echt niet lang meer duren 

we komen op krachten in Calais 

we komen op krachten in Calais 

en morgen gaan we samen op het strand 

dromen van de overkant 

nog een beetje wachten in Calais 

nog een beetje wachten in Calais 

we komen er wel, al is het erg traag 

al lijken uren hier soms dagen 

het zijn lange nachten in Calais 

zo zonder uitzicht bij de zee 

het is lang wachten in Calais 

maar zoon, houd vol, echt, denk je eens in : 

de mensen zien, de mensen horen 

ze herkennen ons lot, ze gingen ons voor 

ze zijn in gedachten bij Calais 

in gedachten bij Calais 

de hoop wordt ons niet afgenomen 

daarvoor zijn we niet van zo ver gekomen 

nog een beetje wachten in Calais 

nog een beetje wachten in Calais 

 

 



HERFSTVIERING 25/10/2020 

Herfstviering 25/10/2020 8 

 

VOORBEDEN - ‘Keer u om (214)’ 

 

Keer u om naar ons toe 

Keer ons toe naar elkaar 

 

BEMOEDIGING EN ZEGEN 

 

Gij die uw naam 

hebt uitgeroepen in ons gezicht 

ga mee in ons midden 

’s nachts in een vuurzuil 

om ons te verlichten 

overdag in een kolom van wolken 

om ons op de weg te leiden 

houd ons gaande 

tot waar het land is 

waar Gij zijt 

alles in allen 

 

liefde sterk als de dood 

 

(H.Oosterhuis, Levende die mij ziet, p.16) 
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LIED – Ik zal in mijn huis niet wonen (344) 

 

Ik zal in mijn huis niet wonen, 

ik zal op mijn bed niet slapen, 

ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 

ik zal niet rusten geen ogenblik 

voordat ik heb gevonden: 

 

een plek waar hij wonen kan 

een plaats om te rusten 

voor hem die God is, de enige ware. 

 

Ik zal in mijn huis niet wonen, 

ik zal mijn ogen niet dichtdoen, 

ik zal niet rusten geen ogenblik 

ik mag versmachten van dorst 

tot ik gevonden heb: 

 

een plek waar de doden leven 

de plaats waar recht wordt gedaan 

aan de verworpenen der aarde. 

 

 

Met dank aan 

• Rik Cloet voor deze vierde herfstviering (naar inspiratie van Geert Dedecker!) 

• Lieve Boone voor het aanleveren van de muzikale ondersteuning 

• Patrick Delanoeye voor de website 

• De stille werkers voor, tijdens en achter de viering 

Via deze link is het mogelijk opmerkingen te bezorgen over deze en vorige 
viering(en). Het ga je goed... en tot volgende week! 

https://docs.google.com/forms/d/1DQNq32occNnjMXQ1HjJpJvzGt8u9VKJiVlSec2G3jjQ/viewform?edit_requested=true

