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THEMA: BEVRIJDING EN VERZET. 

Ontsteken van het licht. 
Laten we de lampen brandend houden. 
Allemaal kleine vlammetjes, lichtjes in donkere tijden. 
Opdat we hiermee onze verbondenheid met elkaar gestalte geven. 

Welkom in onze viering, een viering op afstand en toch zo nabij. 
Toen de vieringengroep de keuze maakte voor het thema Bevrijding en verzet, dachten we vooral 
aan 75 jaar Bevrijding na de Tweede wereldoorlog en de verbinding naar het nu.  
De vragen hierbij: 
Wie waagt zich aan verzet? 
Helden worden niet geboren! 
Je verzetten; ’Op hoop van zegen.’ 
We konden niet vermoeden dat we in ‘een stille oorlog’ van het corona virus terecht kwamen. Er 
is sinds begin maart veel gebeurd. De wereld is tot stilstand gebracht. ‘We leven in een tussenruimte en 
wanneer we weer verder kunnen met ons leven, dan mogen we in beweging komen en de tijd opnieuw heroveren. Het 
is een beweging van kleine dappere stapjes en het leven vraagt ons om actieve, moedige 
inzet.’                           (Claartje Kruijff  overweging Pasen). 
In een oorlog of  gevangenschap verlangen we naar bevrijding. Die bevrijding kan beginnen door 
bewustwording en inkeer, kennis en verzet. Verhalen en gedichten helpen ons wellicht om te 
geloven in ‘het onnoembare’ dat groter is dan onszelf.     
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Vaag weg de sporen van de nacht 

maak mij helder als de morgenster. 

Doe mij hier zijn, 

Gij die gesproken hebt “Hier ben ik.’ 

Beur mij op 

spreek mij open 

hef  mijn hart omhoog. 

Dat ik niet raak afgestompt 

in vertwijfeling en woede. 

Dat mij niet begeeft 

de kracht tot liefde. 

Een goede tip verwees ons naar de komende vieringen van de Dominicus in Amsterdam.                
Van dit idee maken we graag gebruik. 



Thema: Verzet en overgave 

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer besloot in 1939 om niet in New York te blijven, maar 
terug te keren naar Duitsland. Het is een keuze voor verzet tegen de nazi-regering die hem 
uiteindelijk zijn leven zal kosten. Op 9 april was het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer terecht werd 
gesteld. 

Leven vraagt verzet en overgave. Overgave aan de stroom van het leven waar geluk en verlies, 
vreugde en verdriet elkaar afwisselen. Overgave aan wat onze macht te boven gaat en wat we niet 
kunnen veranderen. Overgave omdat we kwetsbaar zijn, en lang niet altijd bij machte om het tij te 
keren. 
En aan de andere kant is verzet nodig. Tegen wat tegen het leven indruist. Verzet tegen onrecht, 
oorlog en geweld. Verzet tegen hokjes waarin anderen je vastzetten. Verzet ook tegen eigen 
onverschilligheid. Verzet omdat we in deze complexe vaak niet buiten onrecht staan, maar er 
onderdeel van zijn. 

Is het de kunst te zien wanneer het tijd is voor het een en wanneer voor het ander? Of  misschien 
zijn het niet zozeer uitersten, maar vinden verzet en overgave elkaar in een levenshouding van 
gelovige betrokkenheid op het leven en de wereld. Voor Bonhoeffer was dat zo. Overgave (aan 
God) brengt hem de innerlijke vrijheid die nodig is om zijn verzet vol te houden. 

Delen van het woord: ons voorstel is om jouw eventuele inbreng op schrift te zetten en deze 
aan Marij te sturen, zij zal dit bundelen en onder voorwaarde van toestemming aan de basisgroep 
toesturen als teken van verbondenheid. Het mag ook een mooie tekst of  gedicht zijn. 

Vragen: Wat vraagt vandaag om ons verzet, in ons privéleven en in groter verband? En wie gaan 
ons daarin voor? Hoe breng je verzet in praktijk en hoe ziet overgave er uit? Waaraan geef  je je 
over?  
‘Er moet in de gegeven situatie gewikt en gewogen en ten slotte beslist worden, bij dit alles bedenkend, dat het 
menselijk inzicht begrensd is. Er moet worden gedacht aan de gevolgen van het handelen, net zo goed als er een 
poging moet worden gedaan kritisch de eigen motieven en het eigen hart te onderzoeken. De opgaaf  kan niet zijn 
de wereld te doen wankelen, maar op de gegeven plaats te doen wat gedaan moet worden. [..] Dat men uiteindelijk 
niet weet of  men goed of  slecht handelt, en, daarmee verbonden, dat men zich aangewezen weet op de genade, is 
essentieel voor het verantwoordelijke handelen. De verantwoordelijke mens legt zijn handelen in de handen van 
God.’  

Lied: Als God ons thuis brengt  https://youtu.be/h3uF_3lrL3M 
Refrein:  Als god ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn 2x 
Wij zullen zingen, lachen gelukkig zijn.  
Dan zegt de wereld ‘Hun God doet wonderen.” 
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden. Gij onze vreugde. 
Refrein: 
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, zoals rivieren in de woestijn 
Die als een regen valt opnieuw gaan stromen. 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven.  Refrein.


