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Jim Dine: The Little Heart in the Landscape. 1991. MoMA New York. !

Er worden nieuwe woonconcepten ontwikkeld. Iets tussen een hotelkamer en een tijdelijk appar-
tement in. Waar je in en uit kan vliegen. Overal ter wereld. Er komt een hele nieuwe beweging op 
gang: The New Nomads. Flexibele mensen zonder vaste verbanden. Waar je werkt of neerstrijkt; 
het maakt niet zo veel uit. En het levert creativiteit op, er ontstaan nieuwe kruisbestuivingen 
dwars door culturele verschillen heen. Maar de nomaden van vroeger trokken intens met elkaar 
op - en wij doen veel alleen. De flexibele wereld hebben wij in de vorige eeuw ingezet.  !
Het EYE-museum vertoonde onlangs een serie over Japanse films. Daar draaide de film Tokyo 

Story, een hit in de jaren ’50. Opa en oma uit het platteland bezoeken de kinderen. Na een dag 
treinen zijn ze in Tokyo. ‘Wat ben je er snel’, zegt de vrouw verheugd. De kinderen hebben het 
druk, ze schenken hun ouders wat daagjes aan zee. Alleen de schoondochter, weduwe van een 
zoon, maakt echt ruimte. (De single: de hoeksteen van de samenleving?) Kort daarna sterft de 
vrouw. De kinderen hebben spijt. En nu kan opa wel wat troost gebruiken. Maar - de stad roept 
alweer. De kinderen willen iets van hun leven maken - en er is een honkbalwedstrijd. Voor jezelf 
kiezen is ook belangrijk. Maar waartoe? !
Welke lijnen helpen wij doortrekken, naar de volgende generatie? Waar willen wij verblijven, wat 
voor huis maken wij? Een belangrijke christelijke waarde is zachtmoedigheid. Hoe verhoudt die 
waarde zich tot ‘je eigen leven ontwerpen’? In de praktijk lijken competitie en werkdruk te dwin-
gen tot ‘scherpe keuzes maken’ - soms met een elleboog erbij. Gaan wij een andere weg? En leren 
wij onze kinderen niet de ‘fool’s compassion’: de zachtmoedigheid van de deurmat? Of maken wij 
ze liever een beetje hard; dat doen de anderen immers ook.  !
Hoe houdt je hart het in dit soms wel wat duistere landschap? (Zie afbeelding). Hoe ben je op een 
zachtmoedige manier krachtig of op een krachtige manier zachtmoedig?  !
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Een serie diensten over zachtmoedigheid en kracht  

3 Januari 2016. Twee zachtmoedigen: Lingzhao en de Samaritaan.  Annewieke Vroom 

In deze serie stellen wij kritische vragen bij zachtmoedigheid. Deze eerste zondag onderzoeken wij alvast 
maar wat het is. Wij lezen er twee verhalen over: dat van de Barmhartige Samaritaan en een kort Chinees 
verhaal uit de achtste eeuw over de oude boer Pang en zijn dochter Lingzhao, twee iconen uit de zen-tradi-
tie. De vergelijking van de twee verhalen blaast ‘onze’ oude parabel nieuw leven in, en werpt nieuw licht 
op aspecten van zachtmoedigheid. (Lk.10:25-37 & Pang en Lingzhao). 

10 Januari 2016. Heb jezelf lief als je naaste. Claartje Kruijff 

Heb je naaste lief als jezelf. Vandaag onderzoeken wij wat er gebeurt als je voor jezelf kiest. Omdat je jezelf 
ook mag liefhebben. Zelfs als het ten koste van een ander gaat. Soms doe je dingen die anderen niet en 
misschien wel nooit zullen begrijpen. Waar haal je dan je kracht vandaan om toch voor jezelf te kiezen? 
(Lk. 6:46-49). !
17 Januari 2016. Met zachte hand. Mirjam Wolthuis (Doopdienst) 

Zacht en slap handelend gaat aan ons de tijd voorbij en het licht raakt op. Dus moet er zo nu en dan ook 
een grens getrokken worden. In het verhaal van vandaag besluiten enkele jonge vrouwen de olie voor hun 
lampen niet delen met degenen die de olie vergeten zijn. Zachtmoedigheid en solidariteit hebben kenne-
lijk hun grenzen. Zoals een ouder die kan tegenkomen bij het opvoeden van kinderen. En wat gebeurt er 
op de overvolle bootjes op de Middellandse Zee? Waar zet je een streep? Hoe blijf je integer? (Mt. 25:1-13) 

24 Januari 2016. Tussen naastenliefde en eigenbelang; over geven en ontvangen. Agnes Grond   

Overstromingen, aardbevingen, hongerende kinderen, mensen op de vlucht. Voor alles wordt 
steun gevraagd. Net als voor de voedselbank, de kerk en de thuiszorg. Helpende handen zijn er 
altijd tekort en taken altijd te over. En wij hebben geleerd alles te geven. Immers wie zijn leven 
niet wil geven… Is dat naïef en achterhaald? Of toch niet? (2 Kor. 9: 6-15) 

31 Januari 2016. De zachtmoedigheid en kracht van de Godin. André Wesche 

Is het niet levensgevaarlijk om zacht en open te blijven in een wereld die stijf staat van bereke-
ning, controle en zelfredzaamheid? Hoe blijf je vriendelijk terwijl ieder zijn eigen doelen na-
streeft? 'Alles van waarde is weerloos' schrijft de dichter Lucebert. En de ziener Johannes onthult 
op Patmos hoe de draak een barende vrouw bedreigt en opwacht. Zal het kwaad sterker zijn dan 
de liefde? Hoe te leven in deze strijd? (Apok.12) 

7 Februari 2016. Koers houden. Henk Hillenaar 

Het leven is kiezen. Dat geldt ook voor een leven volgens het evangelie.  De afgelopen weken is het vaak 
gegaan over de keuze tussen zachte en harde krachten in onszelf en in de maatschappij.  Om die koers te 
houden, de geesten in ons zo goed mogelijk te onderscheiden,  is Jezus’ Bergrede een goede leidraad. (Mt. 
5:1-16)
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