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Beste broers en zussen, 

 

 

VEERKRACHT  

 

Er is een lied wat ik graag lees en zing. Het is van de bekende dichter Jan Wit. 

 

Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet 

 

 

Ik houd van de natuur, kan me daarin opladen, genieten, op adem komen. En gelukkig het kan (weer) 

volop, en wat ga je dat juist nog meer waarderen, ondanks covid beperkingen. Het verlate- en natte 

voorjaar, doen de knoppen langzaam opengaan (zie rododendron), maar het is ook opvallend groen 

dit jaar. Ogen open, oren open. De schepping, de natuur. Hoor, kijk, ruik…. Rust, en tijd nemen 

hiervoor helpt daarbij, het doet iets met je vanbinnen!  

 

Treffend dichtte Jan Wit. “Aan U behoort de aarde met haar wel en wee” en “bloemen met koninklijke 

pracht bekleedt”. De schepping, de aarde hoort bij God. Met wel en wee, mooie omstandigheden 

maar ook wee, omstandigheden van zorg en hoe moet het verder… Alles hoort erbij! Hij geeft daarbij 

belangrijk advies: ‘Met open oren en open ogen’. Luisteren, zien, verstaan.   

 

En dan te beseffen dat de dichter, Jan Wit, blind was. En toch schrijft hij het zo. Opmerkelijk: ‘met 

open ogen’. Hij was naast predikant, ook dichter en musicus. Met open ogen, het geheim van veel 

verder kijken dan wat letterlijk voor ogen is. Zo kun je, fysiek blind, toch zien.   

Mij geeft zo’n lied echt Veerkracht!   

 



Veerkracht, dat was ook het thema van de leersessie die we onlangs online hielden met 15 

voorgangers uit onze Bond. Heel leerzaam en inspirerend, o.l.v. docent van ons seminarium dr. Theo 

Hettema. “Hoe zorg je voor jezelf in tijden van corona en hoe blijf je veerkrachtig zowel als individu 

als gemeente in zijn geheel”?  

Diezelfde veerkracht hoor ik ook uit onze gemeenten en merk ik in het comité met samen 

doorbouwen en veranderingen. 

 

In de VEG Bennekom konden de kringen door de coronamaatregelen niet meer samenkomen, maar 

rekening houdend met de coronarichtlijnen gingen een aantal gemeenteleden in twee- of drietallen 

samen wandelen etc. om te ontmoeten, bidden of Bijbel te lezen. Het deed hen goed. 

 

In VEG Dronten ontstond het idee van een wekelijkse bemoedigingsbrief, ze zijn inmiddels aan nr. 80 

toe! En het wordt zo gewaardeerd.  

 

In VEG Wemeldinge: in de zomer vorig jaar, toen zingen en samenkomen in de kerk niet kon of weer 

beperkt mogelijk werd is er een grote openlucht-zangavond georganiseerd. De gemeente en het dorp 

hebben ervan genoten en heerlijk gezongen. Komende zomer hopen ze ook weer verschillende 

(zang)diensten buiten te organiseren.  

 

Over veerkracht gesproken: onlangs was ik met mijn kleinzoon in een speeltuintje. Hij wilde op het 

speelpaard met sterke veer (die steeds overeind veert). Je raadt het al, hij viel er af. Maar hij stond 

direct weer overeind, klom erop en weer verder, hij wist nu hoe het moest…. Een geniet moment. 

Veerkracht in een speeltoestel, maar ook in een klein mensje… 

 

Veerkracht, het blijft bijzonder. Juist in de omstandigheden toch weer doorgaan en toch weer verder 

kunnen. Zelfs ook nieuwe en ongedachte mogelijkheden zien en doen.  

Terug naar het lied. “Laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door de wereld gaan, met open 

ogen, open oren om al Uw tekens te verstaan”.  

Dat raakt, dat komt binnen.  

 

Jan Wit (1914-1980), de blinde dichter van het Licht, hij schreef dit prachtige lied, vol met veerkracht 

voor nu en de Toekomst.   

Voor wie het wil zingen: hieronder nog even de hele tekst: Je kunt het ook vinden in Liedboek 978 of 

Op Toonhoogte 170 

 

Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

't Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

 

Met een vriendelijke groet, namens het comité, Sjoerd van der Velde 


