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Van mens tot mens 

Uit de reacties die ik heb gekregen om iets anders te verzinnen voor 
het begrip ‘videoboodschap’ is deze aanduiding naar voren 
gekomen: Van mens tot mens. 
Vandaag ga ik in deze bijdrage in op de grote verschillen die we van 

dag tot dag mee kunnen maken. De bijzondere Koningsdag werd gevolgd door een dag met 
een bijzondere begrafenis, en ik las voor u de Bijblijver van de Emmaüskerk. En het levert 
een totaalbeeld op grote tegenstellingen en grote bewogenheid. Het geheel is te bekijken via 
deze link. 
 
 
Het nieuwe (ab!)normaal 
Huub Oosterhuis schreef het al decennia geleden in zijn prachtige lied: ‘Licht dat ons 
aanstoot in de morgen’ (Gez. 601) in het derde couplet van het lied: 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien … 

 
Met taal kun je de hele wereld naar je hand zetten; het is vaak een kwestie van woorden en 
woordgebruik. En als je maar vaak genoeg hetzelfde blijft zeggen, gaat iedereen jouw taal of 
jouw woorden wel aanvaarden, en geloven wat je zegt. 

Eén van de meest schrijnende voorbeelden daarvan is het 
taalgebruik gedurende deze corona-crisis. Onze minister-
president heeft een tijdje geleden het begrip ‘het nieuwe 
normaal’ geïntroduceerd. We moeten 1,5 m afstand van 
elkaar houden, we moeten 70 plussers als uiterst 
besmettelijke melaatsen opgesloten laten zitten in een 
verzorgingshuizen, we moeten kinderen die een 

verwaarloosbare invloed hebben op de verspreiding van het virus weken achtereen 
thuishouden, en een wandeling over strand op een stralende zondag is verboden. Uitvaarten 
kun je net zo goed door robots laten uitvoeren en opnemen, want van enig menselijk contact 
is niet of nauwelijks sprake. Natuurlijk vinden we in onze creativiteit en spiritualiteit wel 
weer andere wegen – ik heb het daar in mijn vorige videoboodschappen nog over gehad. 
Maar laat alsjeblieft niemand, maar dan ook niemand ooit gaan zeggen, dat dit normaal is. 
Het moet en mag nooit normaal horen wat we nu meemaken. Verplicht afstand houden, 
geen hand geven, geen knuffel, geen arm om de schouder; vreselijk! Het zal waarschijnlijk 
niet zo makkelijk uit ons systeem verdwijnen, wat we nu meegemaakt hebben, maar laat het 
alsjeblieft wel zo snel mogelijk geschiedenis worden. Laten we nooit gewend te raken aan 
deze maatregelen die in het kader van een menselijke samenleving als volkomen abnormaal 
beschouwd moet worden! 
Taal zal alleen verwoesting zaaien. Taalgebruik doet ertoe, woorden kunnen verwoesten. 
‘Het nieuwe normaal’ mag nooit normaal worden! 
 
 
Preken op het strand 

https://youtu.be/PFfwuaekWHg
https://youtu.be/PFfwuaekWHg
https://youtu.be/PFfwuaekWHg


Normaal gesproken heb ik er niet zo’n behoefte aan om in deze 
rondzendbrief een terug te kijken op voorbije diensten; meestal kijk 
ik liever vooruit naar de dienst van de komende zondag. Maar ja, ik 
kan toch niet onvermeld laten, dat sommige mensen aan mij 
schreven dat ze op zondagmiddag een fietstochtje naar het ‘meer van Tiberias’ gemaakt 
hebben, en dat dat voor hen de nieuwe naam van het Haringvliet wordt. Anderen moesten 
zelfs het woord fenomenaal in vette letters schrijven om aan te geven wat ze bedoelden. En 
ook uit veel andere reacties heb ik kunnen opmaken, dat heel veel mensen dit een bijzondere 
dienst vonden, die helemaal past bij het karakter van onze Exodusgemeente. 
En laat ik het er maar een keertje bij zeggen: bedankt voor al die hartverwarmende reacties! 
 
 
Komende diensten 
Vorige keer heb ik aangekondigd, dat we op 3 mei een dienst hebben over bevrijding, waarin 
Peter Visser voorgaat, en dat we op 10 mei een jeugddienst houden, en dat op 17 mei 
Leendert-Jan Lingen te gast zou zijn. Nader overleg heeft ertoe geleid dat we de afspraak 
met Leendert-Jan Lingen een paar weken uitstellen. In mijn ‘Van mens tot mens’ vertel ik 
daar iets over, en als je dat hoofd hebt, snap je het ook wel. 
Dat betekent overigens natuurlijk, dat die andere diensten wel doorgaan zoals 
aangekondigd. 
 
 
Tussen Pasen en Pinksteren 
Aan het eind van deze maand, 31 mei, vieren we met elkaar het pinksterfeest. Komende 
zondag zitten we dus precies in het midden van de 50 dagen na Pasen: we hebben drie 
zondagen na Pasen gehad, en er zijn er nog drie te gaan richting Pinksteren. En juist precies 
in het midden tussen Pasen en Pinksteren staande uitvoerig stil bij het begrip bevrijding, een 
begrip dat meer dan enig ander begrip bij ons als Exodusgemeente hoort. Het boek Exodus is 

het verhaal van de bevrijding. En daarom is het zo mooi, om ook vanuit het 
bestaansrecht van ons als Exodusgemeente te kijken naar 75 jaar Bevrijding. 
Al eerder citeerde ik in deze brief Huub Oosterhuis. En in het kader van de 
Bevrijding en ‘Dit nooit meer’ eindig ik met een beroemd lied van zijn hand: “Het 
lied tegen de derde wereldoorlog”: 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt. 
Dat oorlog is geboden, en vrede mag niet zijn. 
Dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld, 
Aan machten prijs gegeven, aan meer dan eigen schuld 
Wij die - God weet hoe verder – tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt. 
Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft. 
Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

En het bijzondere aan dit lied is, dat ook het te zingen is op de melodie van ons ‘Wilhelmus’. 
 



Tot de volgende keer! 
 
Ds. Jan de Visser 


