
 

  

 

Zondag 25 september 2022 in de Bergkerk te Den Haag 
 
Preek: ds. Martine Nijveld (bij haar afscheid van de Bergkerk).  
Teksten: Psalm 146  en Matteüs 6:19-23 (NBV21) 
 
Overdenking  
 
Lieve mensen,  
gemeente van Jezus Christus, 
 
een preek schrijven voor de dienst waarin je zelf  
afscheid neemt van je gemeente 
en de gemeente van jou: 
het blijft een bijzonder gebeuren 
en het kan hoofdbrekens opleveren… 
Wat te zeggen op zo’n moment: 
moet ik al het goede nog eens noemen, 
de weg schetsen van deze zeven jaren, 
terugblikken of juist vooruit? 
 
Gisteren was het informele afscheid, 
dat was heel mooi en heel fijn, 
het is bijzonder om zo in het zonnetje gezet te worden. 
En vertrouwenwekkend om op zo’n middag  
ook de kracht van de gemeente te zien en te ervaren. 
Gisteren heb ik zelf, 
ouderwets in de vorm van een ABC, 
iets verteld over mijn wedervaren hier in het Haagse. 
U weet wel: 
A is de A van Afscheid, dat nemen we vandaag. 
B is de B van Bergkerk, daar komen we allemaal graag. 
De D is de D van Drogeham, van Deventer en Den Haag, en dan gaat er iets mis, 
met Oosterbeek en Wolfheze, waarin geen D te bekennen is. 
En zo het hele alfabet door, 
de G van Groene Kerk, de K van Kerkenraad, Kindernevendienst en Kliederkerk, de M van Maal-
tijden, de P van Pastorie en Psalmen, de S van Samenwerken,  
de T van Theus en de V van alle vrijwilligers. 
Om uit te komen bij de Z van Zegen: 
ik weet mij een geZegend mens 
dat ik Zeven jaar mocht werken en wonen 
in uw midden. Ik tel mijn Zegeningen. 
Zoveel moois gaat met mij mee. 
 
Dat was gisteren. Nu is vandaag. 
Geen ABC, maar een preek. 
En een preek in de dienst waarin je afscheid neemt van je gemeente 
en je gemeente van jou mag net als anders gewoon cirkelen rond woorden uit de bijbel. 
Om vast en zeker te ontdekken 
dat we  
dicht bij de tekst blijvend 
ook dicht bij onszelf kunnen komen. 
 



 

  

 

We hoorden psalm 146. 
Psalm 146 is de eerste psalm van het laatste liederenblokje  
in het psalmenboek met zijn 150 psalmen. 
De psalmen 146 tot en met 150 vormen samen  
een soort van slotakkoord. 
Het zijn vijf lofliederen, 
de Halleluja’s, het Loof de Heer, prijs God, 
zegen de Naam van de Eeuwige, 
is er niet van de lucht. 
Er wordt uit alle macht gezongen 
en in psalm 150 lijkt de dichter zelfs toeters en bellen 
tekort te komen om muziek te maken voor God. 
 
Je kunt niet anders dan concluderen dat 
het laatste woord van het psalmenboek ‘loven’ is – en ‘leven’. 
Het laatste woord is aan het licht. 
 
Er is van alles gebeurd (in dat boek en ook hier),  
ups en downs, hoogtepunten en dieptepunten, 
als volk, gemeenschap onderweg, gemeente, mens, individu, 
momenten van goede moed en van teleurstelling, 
tijden van opbouw en afbraak, van eenzaamheid en samen, 
van zoeken en vechten, lachen en huilen,  
feesten en rouwen. 
 
En het laatste woord is Halleluja, loof God! 
 
Luid en volop en ruimhartig wordt  
de hoop uitgezongen, 
dat niet het duister  
het laatste woord zal hebben. 
Maar de zachte krachten van liefde en licht. 
 
Zingen is elkaar díe hoop toezingen. 
Elkaar moed inzingen. 
 
En zingen en musiceren is  
wat we in dit huis 
met zoveel vreugde hebben gedaan  
en altijd weer doen. 
De Z is de Z van Zingen,  
de M is de M van Muziek. 
Het zijn van die dingen die blijven, 
als, zoals Jezus het noemt in de Bergrede, 
schatten in de hemel, door mot noch roest aangevreten, 
het blijft van waarde, geen mens neemt je dit af. 
 
En daarbij is zingen ook altijd protesteren. 
Zo’n psalm als psalm 146 is 
ook een protestlied, een protestsong,  
een verzetslied. 



 

  

 

Zoals Niek Schuman,  
psalmenkenner van wie ik veel geleerd heb, 
het zo mooi zei: 
het is subversieve lofprijzing, 
het zijn revolutionaire, opstandige teksten. 
 
Want als de dichter van de psalm zingt 
over brood voor hongerigen 
en over bescherming voor vreemdelingen, 
dan is dat meteen 
een krachtig protest 
tegen alle beslissingen waardoor 
vluchtelingen gepushbackt worden en ook in ons  
land van hot naar her gesleept worden 
en buiten moeten slapen. 
Als de dichter zingt over brood voor hongerigen is  
het meteen ook een protest tegen 
alle teveel op de ene 
en alle tekort op de andere plek. 
Het kan niet anders of al psalmen zingend kom je in beweging  
(zoals we zongen) weg uit het bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 
 
(…) 
Psalmen zijn gedichten. 
Dichters hebben zich maar al te vaak met psalmen beziggehouden. 
In de afgelopen jaren zijn diverse mensen ook trouwe gasten  
geweest op de avonden ‘samen gedichten lezen’.  
Dat was goed om te doen, leg een gedicht op tafel 
en je hebt zomaar een goed gesprek. 
Psalmen zijn gedichten, 
en dat betekent dat als je ze leest en nog eens leest, 
je vaak ook bijzondere dingen opvallen in de opbouw van een tekst 
of in de woordkeus of in een mooi ritme of in het spelen met woorden. 
 
Zo wordt in psalm 146 in een stevige cadans over God gezongen: 
 De LEVENDE bevrijdt de gevangenen, 
 de LEVENDE opent de ogen van blinden, 
 de LEVENDE richt de gebogenen op, 
 de LEVENDE heeft de rechtvaardigen lief, 
 de LEVENDE beschermt de vreemdelingen, 

wezen en weduwen steunt Hij. 
Waarbij de dichter natuurlijk niet bedoelt, 
dat God of wie waar dan ook dit allemaal voor ons gaat regelen, 
zo naïef is hij of zij niet, 
maar eerder wil het een richting uitzetten voor  
mens zijn in het spoor van de LEVENDE. 
 
Er worden allemaal mensen in  nood genoemd: 
mensen die gebukt gaan, klem zitten, eruit liggen, geen toekomst zien. 
En één zinnetje wijkt af, valt dus op. 



 

  

 

Dit zinnetje: 
de LEVENDE heeft de rechtvaardigen lief. 
Tussen al die mensen  
in nood, 
bedreigd, beschadigd, verwond, 
wordt ineens de rechtvaardige genoemd. 
Alsof gezegd wordt: 
daar is je  
plek als rechtvaardige… 
Wil je goed doen, wil je recht zoeken, 
wil je fair en eerlijk leven,  
dan is je plek niet waar iedereen 
het beter weet, op afstand, verre blijvend, 
tussen praatjesmakers, hoog-van-de-toren-blazers 
of wegkijkers op hoge tronen,  
maar tussen mensen en al wat leeft 
met alle  
kostbare kwetsbaarheid.  
En daar  
telkens maar weer 
proberen 
een beetje te lijken  
op die God die draagt en dient. 
 
(…) 
In het midden van psalm 146 komt ons leven 
met al haar pijn en gebrokenheid en chaos en gedoe voorbij, 
macht en onmacht en vergankelijkheid. 
Het wordt omsloten door de oproep om te zingen. 
Daar begint het mee. 
Daar eindigt het mee. 
Met zingen over gedragen worden 
door de tijden heen. 
Met zingen over een ándere koning, 
een ánder koningschap, een ander leiderschap, een ander koninkrijk, 
een nieuwe wereld. 
 
Het laatste woord in het psalmenboek is aan het lied. 
Loven, leven, licht. Adem, vrijheid, vrede. 
 
Na het muziekmoment gaan ook wij een uitbundig lied zingen. 
 
Want: 
de A is van afscheid, dat doen we vandaag. 
De Z is van zingen, dat doen we echt graag. 
 
En dat blijft! 
Dat we al zingend elkaar dragen en dienen, 
protesteren, verder zien, hoop geven, bemoedigen. 
Halleluja. 
Amen. 



 

  

 

 
Voorbeden: 
 
Goede God,  
dank voor dit uur, voor samen en zingen, 
lichtvoetig en daverend, voor lachen en voor liefde, 
voor alle zachtheid en tederheid tussen mensen, 
voor alle daden van verzet en voor alle doeners van recht. 
Dank voor het visioen van de psalmen, 
einder en vergezicht, dat het licht overwint, 
mag het ons troosten, mag het ons hoop geven, 
op donkere dagen, in moeilijke tijden.  
En maak ook ons tot lichte mensen, 
geef ons de moed om licht te zien en te zijn. 
 
Goede God,  
dank voor alle momenten waarop wij ademen aan de oorsprong van het leven, 
voor mogen weten van gedragen worden en verbondenheid, 
dat ook wij  
dragen en verbinden, 
dat wij onze ogen wijd open houden en zien  
waar mensen uitgeput raken, waar het leven volloopt, 
dat wij onze harten ruim open houden 
voor vluchtelingen, voor alle mensen op zoek naar een beetje geluk, 
dat we met liefde zien naar de mens naast ons – 
en met wat mildheid naar onszelf. 
Maak ons tot lichte mensen, 
geef ons de moed om licht te zien en te zijn. 
 
Goede God, voor de Bergkerk bidden wij,  
en voor al die Haagse kerken en geloofsgemeenschappen, alle plekken van geloof, hoop en 
liefde, met elk de eigen vragen, de eigen zoektocht, de eigen vreugde en de eigen zorg. 
We bidden voor werkers en bidders, zangers en muziekmakers, 
voor zoekers en twijfelaars, voor praatjesmakers en voor wie hun werk doen in stilte, voor wie 
wel zou willen stoppen met een taak, maar geen opvolger ziet, 
voor koks en kinderwerk, voor roostermakers en koffieschenkers, 
dank voor al het goede, samen optrekken, beleid maken,  
en vergeef ons alle kleinheid in denken en geloven. 
Herinner ons er telkens weer aan, dat de aarde ons huis is en de hemel ons dak, en dat uw 
weg met ons gaat dwars door het ongebaande 
naar nieuw bewoonbaar land. 
 
En omdat zoveel spelen kan in ons leven,  
blijdschap en verdriet, ziekte en meeleven, een ongeluk op je pad, 
verdriet en gemis én warmte, tijden van samen en van alleen; 
omdat zoveel om kan gaan in ons hart, aan vragen en zorg; 
en al die namen die spelen door ons hoofd: van wie zijn en wie waren; 
de mensen die wij graag vandaag in ons midden hadden begroet. 
Om alles en allen bidden wij ook in de stilte: 
 
Samen bidden we het Onze Vader… 


