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Leve het leven?! 
Dit seizoen gaan we de Tuin vol Verhalen in met een vraagteken, een uitroep- 
teken en de woorden ‘Leve het leven?!’ Dit thema ontstond ‘vóór corona’ en we 
hebben ons afgevraagd of we het in deze tijd konden laten staan, een tijd die 
gekleurd is door beperkingen en de dreiging van een al dan niet opkomen van 
een volgende golf. Is het dan wel gepast om zo’n enthousiast thema te kiezen? 
We denken van wel. Juist alle beperkingen en dreigingen laten zien hoe kostbaar 
het leven is dat we uit handen van onze Schepper mogen ontvangen. Er zal alle 
ruimte zijn voor de vraagtekens, maar ook voor verwondering van dit geschenk. 
Onze opdracht is dat de invulling van ons leven uiteindelijk een loflied op de 
Schepper mag zijn. Elke omstandigheid is hiervoor geschikt, dus ook deze tijd. 

 
Bijbel en je gewone leven 
Het jaarthema sluit aan op het afgelopen jaar, waarin we bezig zijn geweest 
met wie we zijn als kerk. Een punt dat naar voren kwam tijdens de gesprekken 
van het gemeentebreed beraad was dat velen het moeilijk vinden om een link 
te vinden tussen de bijbel en het gewone leven. Dit seizoen wil daar behulp- 
zaam bij zijn. De zeven bijbelgedeelten raken allerlei aspecten van het gewone 
leven: Psalm 104 bezingt de schepping en onderwerpen als duurzaamheid en 
rentmeesterschap klinken dan al snel. Hoe zorgen wij, voor zover het van ons 
afhangt, dat we vol zorg met Gods goede schepping omgaan? Ruth 1 geeft een 
inkijkje hoe een Israëlitische en een Moabitische samen optrekken. De verbon- 
denheid in God en met elkaar is sterker dan de verbondenheid met het eigen 
volk. Dit verhaal schuurt langs onze multiculturele samenleving en de spannin- 
gen die daarin zijn. In Habakuk 3 vinden we een profeet die beeft onder alle 
tegenspoed en desondanks zal jubelen voor de God die hem redt. Als iemand 
die alles verliest zo’n bron van kracht in God vindt, dan mag ons dat inspireren 
in tegenspoed. Hooglied 8 bezingt een andere geweldige kracht in het leven: de 
liefde. Dat alleen al maakt het leven ontzettend mooi en waardevol. En tege- 
lijkertijd kunnen mensen daarin juist ook heel erg gekwetst worden of bij het 
ontbreken ervan zich ontzettend eenzaam voelen. Met Prediker 12 klinkt een 
stem die het ouder wordende leven beschrijft. Op een prachtige manier be- 
schrijft de Prediker de beperkingen die opdoemen bij het ouder worden. Hoe  
ga je voor Gods aangezicht er mee om als ‘het allemaal minder wordt’? En is 
‘minder worden’ het enige perspectief? Via Marcus 8:27-9:7 roept Jezus ons op 
om ons eigen leven los te laten, zijn kruis op te nemen en zo het leven te 
vinden. Dit raakt iedereen. Wie zijn eigen leven wil vasthouden, zal alles 
verliezen. Wie het zal loslaten, zal het leven vinden. Het is zo spannend om die 
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sprong te durven maken. Efeziërs 3:14-21 is een lofprijzing op God, die de 
gemeente geeft als middel om de hoogte, diepte, lengte en breedte van de 
liefde van Christus te leren kennen. En dan gaat het niet om de gedroomde, 
ideale gemeente, maar gewoon om onze eigen gemeente. Dat doet je anders 
kijken naar de mensen met wie je in de gemeenschap optrekt. Veel aspecten 
van het leven komen via deze verhalen naar voren en we hopen dat dit helpt 
om bijbelgedeelten meer met uw/jouw eigen leven te verbinden. 

 
Een mooi en gezegend seizoen toegewenst met de Tuin vol Verhalen. 

 
Namens de pastores, 
ds. Ina Veldhuizen 

 

Leve het leven (Jan van Opbergen) 

Leve het leven, 
meer dan slaafs bestaan. 
In het licht geheven 
uit de dood vandaan, 
vieren wij de dromen 
aan ons doorverteld, 
dat de dag zal komen 
van verstoord geweld. 

Leve het leven: 
’t uur van vrijheid slaat. 
Leve het lieve leven 
dat de dood weerstaat. 

Leve die treuren 
arm en klein van geest. 
’t Staat nu te gebeuren 
dat de pijn geneest 
van wie werd geslagen, 
vervolgd en onderdrukt. 

 

Na de nacht zal ’t dagen 
opstanding gelukt. 
Lang zal hij leven, 
die verrijzenis vindt. 
Leve lang het leven 
dat vandaag begint. 

 
 

 

Muziek 
Viva la vida (Coldplay): https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE 

https://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
http://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE
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Een andere voorkant 

Het is zomaar opeens ontstaan, het idee van een andere afbeelding op de voor- 
kant. Niet dat er iets mis is met het prachtige en veelzeggende schilderij van 
Tony Nwachukwu, dat in alle voorgaande jaren voorop het boekje stond en dat 
ook in alle vier de kerken aan de muur hangt, maar soms wil een mens weer 
eens iets anders. We zagen ergens een foto van een boek dat in een tuin lag en 
het idee was geboren: een foto van een bijbel die in een tuin ligt past precies bij 
‘een Tuin vol Verhalen’. En omdat het deze keer een ‘werkboekje’ is geworden, 
vonden we een bijbel in een moestuin wel toepasselijk. 
Gelukkig zijn er genoeg gemeenteleden met een aardige moestuin en omdat 
Annie Overveld goed kan fotograferen, hebben we haar gevraagd om foto’s te 
maken voor en van ‘een Tuin vol Verhalen’. Ze heeft heel wat plaatjes gescho- 
ten en wij hebben daaruit een mooie gekozen. 

Misschien denk je nu wel: ‘Leuk idee om foto’s te maken van een tuin waarin 
een bijbel opengeslagen ligt, dat kan ik ook’. Ga vooral je gang, leef je uit in de 
tuin, en zet je plaatjes op de Facebook-pagina van de PGD of stuur ze naar één 
van de voorgangers. En misschien gaan we ze dan wel een keer afdrukken en 
ophangen in één van de kerken, of in alle kerken, of... 
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