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Teksten bij het liturgisch project OF 
Eerste advent, zondag 29 bovember 2020 

 

ds. W.T. Pieterse 
 
1. 
Uitgetrokken - op weg gegaan, losgelaten, achtergelaten -  
Ga, ga - het eerste woord tot Abraham - het begin van alle geloof:  
Woord van Mozes tegen Egypte land van Angst: trek uit, verlaat die  
plek van jouw dood ...  
Ga, ga maar, want ik ben met je - kijk, zie de toekomst daar gloort het 
al -  
Ja, de nacht valt, maar jij hebt toch je licht.  
Nee, de dood haalt jou heus niet in, schrijft Paulus al eeuwen, duizend 
jaar als een dag. 
Hoe lang duurt het voor de toekomst begint?  
Stil maar wacht maar? Kijk naar de betere vijf - wijs, en geduldig, met 
reinheid rust en regelmaat ! Verstandig sparen ze voor later en ooit en 
straks - zorg voor je olie, temper je licht, want met bijvullen ben je 
altijd te laat - ' 
Of  
is het koninkrijk als deze tien, [ Beeld  ] en staan we soms hier en 

soms daar -  
want ja; er zijn van die dagen dat de lamp van de hoop straalt het 
vuur je warmt; er zijn van die weken dat je durft en gaat en leeft met  
stralend licht om je heen -  
maar ja; er zijn van die dagen - dat je terzijde staat - in de schaduw 
van de hoop - om met een psalm te spreken -  in de glans van een 
ander sta je wat te dromen van een groter licht, of ... 
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is het koninkrijk niet als tien meisjes, alle tien vol hoop - uitgetrokken 
op weg gegaan, vol verlangen wachtend nu  
hopend - wie weet wat er komt... nu de toekomst is begonnen?  
 
2. 
 
Sta op, ga uit doe iets -  
Maar wat wekt me tot leven -  
haal jij mij uit de slaap?  
Wat roept me wakker uit mijn slome dagen 
mijn sleur waarin niets meer te verwachten valt  
begin jij met mij opnieuw? 
Ja, de lamp is uit, maar zonder gaat het al jaren -  
ik ken mijn vaste paden en stoot me zelden nog aan iets. 
Ik ben vooral het wachten moe -  liever sluimeren en dromen dan het 
wakkere wachten 
En Licht - jij ?  
 die mij ooit liefde en leven bracht  
  - ken jij mij - wie ben ik dan? -  
 ken jij mij beter dan ik - ? 
Ken je mij ook als ik je wil vergeten - want 
wachtend ben ik je kwijt geraakt, je hebt te lang gedraald 
terwijl ik zong van vrede en recht en geduldig bleef geloven 
je kent me - zoveel geprobeerd, begonnen en half afgemaakt 
ik ben ook maar een mens met slaap en een gezin 
 
3. 
 
Wij. hier. nu. ja. 
 
en ach, misschien zullen er ooit bergen rijzen 
valleien splijten tussen ons in, zullen wij 
met rookpluimen moeten seinen: weet je nog 
 
daar. toen. wij. toch 
 
maar zolang we niet vergeten dat er een moment 
was in ons leven waarop we dachten 
dit en voor eeuwig, dit heden is een eden 
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vinden wij ons wel weer in elkaar 
en zal ik denken aan wat je ooit onbewaakt 
tegen mij zei, je had het in oude psalmen gelezen 
 
aan u gebonden ben ik vrij 
 
[Maud Vanhauwaert]  
 
 
vrij zijn we  
om te wachten op wat komt,  
wat de toekomst moge? 
- een onbekend nieuw land -  
en nu de moed om ogen  
op te slaan en te gaan 
 
er is een ander die ons roept,  
steeds opnieuw tot leven wekt 
er is geen eenzaam ik in dit verhaal,  
 
Waak op roept de stem  
en het is tijd om te verstaan 
te leven vertrouwend op wat komt.  
Wij. hier. nu. ja. 
 


