
Cyclus “ Heilige Plekken”      18 juli  t/m 12 september 2021 
Op licht en schaduw, bomen aan de bron, op s5lte leek die naam. 

Inleiding 
Al op de eerste bladzij van de bijbel wordt verteld dat wij mensen beeld van God zijn, imago Dei. In 
onze ervaringen, onze verbeelding, onze creaAviteit, onze acAviteit kunnen er momenten zij, dat we 
daar iets van merken. We zoeken ook naar die momenten. TegelijkerAjd weten we dat we die 
momenten niet kunnen creëren. We zijn wel makers, maar ons imago-Dei-zijn kunnen we niet maken. 
Onze Godservaringen – in welke vorm dan ook – vinden plaats op de grens van ‘op God lijken’ en ‘van 
God verschillen’. Naast het beeld en gelijkenis zijn van God, stuiten we op het anders-zijn van God. En 
daarmee raken we aan heiligheid. 

Die ervaring van de Heilige of het Heilige heeP twee gezichten en is daarmee een contrastervaring. 
Aan de ene kant is er de fascinaAe, het mysterie; aan de andere kant de ontzeSng, de huiver. Zo’n 
contrastervaring raakt vaak aan ons hele bestaan, aan ons gevoel, ons verstand en ons lijf. Van koude 
rilling tot lieVozing, van verbijstering tot verwondering, van angst tot vrede. Grootsheid en kleinheid 
gaan hand in hand. 

In deze zomercyclus laveren we langs een aantal van dit soort ervaringen, in de natuur, in relaAes en 
op ‘heilige plekken’. We zoeken naar tekens van heilige aanwezigheid, naar wat dat met ons doet, of  
dat met God te maken heeP en zo ja, hoe?  

Een cyclus als een pelgrimage over de grens van goddelijk gelijk- en anders-zijn. Gedreven door het 
verlangen om thuis te komen, in de het leven, bij onszelf, bij God. 

Zondag 18 juli  

Voorganger: Elise Rommens-Woertman 
Thema: Heilige plek 
Lezing: Genesis 28,10-22 

Heilige plekken verbinden hemel en aarde met elkaar, laten ons een glimp opva[en van dat wat ons 
oversAjgt. Dat kan prachAg zijn, en ontzagwekkend, huiveringwekkend zelfs tegelijk, die  
adembenemende ruimte. Heilige plekken doen ons het grotere zielsverband ervaren waarin we 
leven, in verbondenheid met alles wat ademt en leeP.  
In de lezing van vandaag horen we dat Jakob in een droom een ladder ziet, waarop Gods engelen op 
en neer gaan. ‘Ik ben met je’, klinkt er, ik verlaat je niet tot de beloPe is vervuld! Als Jakob wakker 
wordt realiseert hij zich dat juist daar God aanwezig is, en hij wist het niet. Vervolgens markeert hij 
die plek met een steen, giet er olie over uit en verandert de naam van de plaats van Luz naar Betel, 
huis van de Ene.  Wat is voor jou een heilige plaats? Welke betekenis ontleen je daaraan? 

 
Zondag 25 juli 
 
Voorganger: MaSjs Jonker  
Thema: De berg, daar gebeurt het!  
Lezingen: Psalm 24,1-5 en Johannes 6, 1-6 

In de Bijbel wordt regelmaAg een berg opgegaan en afgedaald. We hebben dan ook een hele berg 
aan beroemde bergen: Ararat, de berg Karmel, Tabor, Golgotha, de Olijeerg, de Horeb, Sinai, Moria, 
die onbekende Berg van de zaligsprekingen en de naamloze die beklommen en overwonnen moet 



worden. En op die bergen gebeurt alAjd iets: Mozes en Elia ontvangen Gods openbaring op hun berg. 
De Geopenbaarde straalt op de berg Tabor en de Mensenzoon geeP Zijn leven op de schedelplaats 
Golgotha. Voedsel voor lichaam en geest komt vanaf een berg, zij zijn een beeld voor Gods 
gerechAgheid, een plaats van kracht en bescherming, van openbaring en aanbidding. Bergen 
markeren keerpunten in het verhaal van God met mensen. Meer persoonlijk zijn bergen voor ons 
dagelijks leven een herkenningspunt (en dan telt een heuvel in Nederland ook als berg).  Bergen 
kunnen ook een beeld van tegenstand zijn, van moeite en van overwinning. Bergen hebben iets te 
maken met heerschappij, met koningschap en dan is de stap naar een berg als een beeld van Christus 
misschien ook minder groot. Het is Jezus zelf, die vaak een berg uitkiest op cruciale punten in zijn 
leven, zoals het uitspreken van de zaligsprekingen. 
Er gebeurt iets, als iemand in de Bijbel een berg op of weer af gaat. Mountains are the place to be!  
Het lied ‘Climb every mountain’ uit de musical ‘The sound of music’, raakt daar iets aan.  

Zondag 1 Augustus      
 
Voorganger: Marian Geurtsen  
Thema: Verbond en bevrijding  door dansen  
Lezing: Prediker 3, 1-5 en Lucas 15, 23-25 

Wanneer dansen wij eigenlijk, en waarom? Misschien dans je in je eentje om energie kwijt te raken of 
juist op te doen door je lichaam en geest te bewegen op een ritme en muziek. Met zijn tweeën 
dansen kun je doen als sport , of wie weet is het een kennismaking en dans (sAjl) om aan elkaar te 
‘snuffelen’. Of je danst samen een intense dans om je gevoelens voor elkaar tot uitdrukking te 
brengen. Reidansen of volksdansen met meerdere mensen verbindt en geeP uiAng aan gevoelens 
van vreugde en in sommige culturen van verdriet. Binnen het dansen ontstaat verbinding: met je 
lichaam, met anderen, met gevoelens die gaan stromen. Zo danste Miriam, de zus van Mozes nadat 
de Israëlieten veilig door de zee waren getrokken en hun nieuwe, bevrijde leven tegemoet trokken. 
Zij dansten van vreugde, van dankbaarheid en verbondenheid met God en elkaar. Door het dansen 
werd de ruimte een heilige “ruimte”, werd de grond waarop zij stonden sacraal voor het moment, 
heilige grond. Net als de band tussen de dansers en het hen OversAjgende en Omva[ende.  

De dochter van JePa danst haar vader tegemoet en David danst voor de Ark uit, hij danst voor God. 
Een verbond krijgt uitdrukking in de dans, waarin gevoelens een plek krijgen en de ruimte heilige 
ruimte mag worden. Prediker geeP aan dat dansen een plek heeP in het leven, in het vieren en in het 
verdriet. Het verbond tussen mensen en tussen God en mens wordt lichamelijk geuit. Maar wat als je 
buiten de dans valt, zoals de broer van de verloren/teruggevonden zoon? Hoe heilig is dan jouw plek 
en waar vind je verbondenheid? Het lied ‘Lord of the Dance’ 1963 geschreven en op muziek gezet 
door de Engelsman Sydney Carter (1915-2004), danst deze elementen samen (NLB 839).  

Zondag 8 Augustus 
 
Voorganger: Kees van der Zwaard 
Thema: De zee, de zee 
Lezingen: Psalm 107: 1-3, 23-32 

Psalm 107 bezingt de zee in zijn stormachAge, chaoAsche kracht. Het schip is een notendop en kan 
elk moment worden opgeslokt door de monsterlijke golven. Hier speelt de numinueuze kracht van de 
schepping zijn sublieme rol. De zee wordt een symbool voor de verslindende macht van de diepte, 
waarin de mens verzwolgen kan worden. Een huiveringwekkend, maar ook reinigend besef. God is 
dan degene die de zee zijn plek wijst. Iets wat tot in de Openbaring van Johannes wordt 
doorgetrokken: ‘de zee was niet meer’(21,3). 



De mysAcus Gerhard Tersteegen kiest een ander perspecAef op de zee. In Nieuw Liedboek 906,5 
bezingt hij God zelf als de zee: ‘Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder, zee ik ga in U ten onder. Ik in 
U, laat mij nu vallen in den blinde, U slechts zien en vinden.’ Wat betekent de zee voor ons? En wat 
herkennen we in de ons aangeboden beelden? 
Zie: Kick Bras, Oog in oog, Christelijke mys5ek in woord en beeld, ‘Zee’ (p.50-52). 

Zondag 15 augustus 
 
Thema: Heiligheid in een gesprek 
Lezing: Johannes 8,1-11 
Voorganger: Jasja No[elman 

Bij Jezus wordt een vrouw gebracht, die op heterdaad betrapt is op overspel. Degenen die haar bij 
Jezus brengen, brengen gelijk de wet van Mozes in stelling, op overspel staat steniging. Ze stellen 
Jezus de vraag ‘hoe staat U daar tegenover?’. Een vraag die geen vraag is, niet bedoeld om vrije 
gedachtewisseling, om nader tot elkaar te komen, om verbinding te maken. De vraagt stelt Jezus op 
de proef, klem te ze[en. De heiligheid is ver te zoeken. 

Dan doorbreekt Jezus de beklemming. Hij bukt zich en schrijP in het zand. Wat hij opschrijP? Geen 
idee. Er ontstaat ruimte, ruimte om te zeggen wat hem op het hart ligt. “wie zonder zonde is, moet 
dan de eerste steen werpen”. En hij bukt zich, en schrijP weer verder. De anderen vertrekken een 
voor een, ze worden in beweging gebracht en durven het niet aan om zichzelf in het spel te brengen. 
Jezus blijP alleen achter met de vrouw en er ontstaat een open gesprek, waarin het verlangen en de 
verbondenheid kan groeien. De vrouw komt weer tot leven, er ontstaat ruimte om adem te halen. De 
doem van de veroordeling is geweken, er is een toekomst zonder zonde gecreëerd door zijn woorden. 
Mensen hebben het nodig om zich uit te spreken, om te zoeken naar verbinding met elkaar en met 
de Ene, dan kan een gesprek heilig worden,  liefde die voelbaar wordt. 

Zondag 22 Augustus 
 
Voorganger: Thea Peereboom 
Thema: Beeldende kunst, maken of niet maken? 
Lezing: Exodus 28, 29-34  

Het oog wil ook wat. Zoals het oor door tekst, sAlte en muziek een mens in verbinding kan brengen 
met sacrale ervaringen, zoals de reuk door de geur van kaarsen, wierrook of de licht vochAge geur 
van een bakstenen kerkgebouw je gevoel verbindt met een bijzondere sfeer, zo kan je oog je richten 
op het Heilige door licht, leegte of een verbeelding in beelden, schilderijen of sculpturen.  

Je oog kan je verbeelding op gang brengen, kan je meenemen naar Bijbelse plaatsen, kan verhalen 
woordeloos vertellen, kan je aandacht richten om te helpen bij meditaAe of gebed. Ook kan dat wat 
je oog ziet, je geest en handen aanze[en om zelf iets te scheppen wat ruimte geeP aan dat wat de 
Geest je ingeeP. In het Oude Testament vinden we zowel aanwijzingen om rond het samenkomen 
met God ‘kunst’ te maken en de band tussen Schepping en Schepper uit te drukken in vormen en 
kleuren. Tegelijk mag er niets door mensenhanden gemaakt worden om te aanbidden. Bij  Paulus 
lezen we dat de gaven die de Geest geeP veelzijdig en veelkleurig zijn. Talenten en de wijsheid om die 
tot nut van allen in te ze[en zijn een gave. Scheppen en creaAviteit om daardoor jezelf en anderen te 
inspireren met de woorden van Jezus, zijn een gave.  To create or not to create, that is the 
quesAon….. 



Zondag 29 Augustus 
 
Voorganger: Kees van der Zwaard 
Thema: Labyrint 
Lezing: Psalm 119 (verschillende strofes) 

Psalm 119 is een literair meesterwerk  dat 22 strofen telt. Evenveel als er le[ers zijn in het 
Hebreeuwse alfabet. Elke strofe van de psalm bestaat uit acht regels. In de eerste strofe beginnen alle 
acht regels met de le[er A, in de tweede strofe met de le[er B, enzovoort, 22 strofen lang. Bijna 
onvertaalbaar. In de Naardense Bijbel is dat toch gelukt.  

Er ook nog zijn acht sleutelwoorden die in (bijna) alle 22 strofen worden gebruikt: Het zijn deze 
woorden: wet, beloPe, woord, verbondseis, gebod, opdracht, getuigenis en rechtsorde. Dat is in de 
Naardense Bijbel wat minder duidelijk. Het zijn allemaal woorden die te maken hebben met het 
leefpatroon van Gods gemeenschap. Psalm 119 speelt een heilig spel met zoeken en vinden, met de 
weg volgen en de weg kwijt zijn, met weten waar je naar toe gaat en verdwalen, met God voor ogen 
en God uit beeld. En als je bij de Z bent, kunt je weer terug naar de A en de weg opnieuw afleggen. 

Zo is de psalm een levensweg met de structuur van een labyrint. Je begint aan de buitenkant en 
nadert het midden, maar dan wijkt je weg af en verdwijnt het midden uit beeld. Het vergt moed om 
je weg te vervolgen in het vertrouwen dat je ooit in het midden komt. Het gaat niet zo snel als je wilt. 
Het is niet de kortste weg. Sterker, als je het hele labyrint loopt ben je overal geweest, heb je alle 
hoeken van het leven gezien. Je hebt het midden bijna kunnen aanraken en je hebt er met je rug naar 
toegestaan. Al die ervaringen horen bij je reis. Maar alAjd is er die kracht in het midden die trekt, die 
je uitnodigt en die je soms ook afstoot. Dan wil je niet meer verder. Totdat je leven weer een wending 
maakt en je toch op de weg blijkt te zijn naar het midden. 
Hoe gaan wij onze kronkel-levensweg? Hoe verhouden wij ons tot dat midden. Wat is dat midden 
dan? En op welke manier is de terugweg anders dan de heenweg? 

5 september  
 
Voorganger: Jasja No[elman 
Thema: Op de grens van leven en dood 
Lezing: 1 Koningen 2,1-12 

Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven is de overgang van leven naar 
dood. Het loslaten van een geliefde die sterP, het toevertrouwen van een dierbare aan de dood. Het 
loslaten van ons eigen leven, dat ieder van ons ooit onvermijdelijk zal meemaken. En in de 
verwarring, het verdriet en de angst, de dankbaarheid om wat goed was en de pijn om  wat mislukte 
en onaf blijP, is  vaak ook de liefde voelbaar. Liefde voor het leven, liefde voor die ene mens, voor 
elke ademhaling die ons gegeven is. Dat kan ook het stereed maken tot een heilige plek, de 
oversAjgende ervaring van hoe leven bedoeld is, van de Geest van Liefde die er rondwaart. 
Kennen wij die ervaring van heiligheid op de grens van leven en dood? 

12 september 

Voorganger: Elise Rommens-Woertman 
Thema: Heilige plek – kathedraal 
Lezing: 1 Koningen 6:1-18 en 1 Petrus 2:4-9 



Al vroeg werden vakmanschap en creaAviteit ingezet voor de bouw van heiligdommen. Kosten noch 
moeiten werden gespaard, De glans van het gebouw ter ere van de Allerhoogste was belangrijker dan 
de eigen doffe armoede. En ongetwijfeld speelden de machthebbers in op de offerbereidheid van het 
volk. Desnoods met harde hand. Zo ontstonden prachAge tempels en kathedralen, waarin naast de 
praal ook de devoAe van de bouwers en de gevers te ervaren is. Zij belichamen de regels van een oud 
lied dat verwijst naar 1 Petrus 2: ‘Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal 
om onszelve gaan.’ In ons visiedocument staat: ‘Wat de Oecumenische Janskerkgemeente is kunnen 
we het beste zingen met de eerste regel van ons lijflied: ‘ruimte waar het licht kan komen’. Dat geldt 
voor de geloofsgemeenschap en voor het gebouw.’ De vraag van deze zondag is hoe die twee zich 
verhouden. 


