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VDGH-T, 11 oktober 2020. Internationale week van de Coming-out. Thema: Een inclusieve samenleving. 
Brief aan de Galaten 3-26-27.4:1-7 (Bijbel in Gewone Taal). Ds. Pieter Post.  
 
Deze internationale week van de Coming-out is een teken dat we er nog lang niet zijn. Dat schreven een 
paar mensen op facebook. Het idee dat er vanwege de lhtb-gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, 
transgender en biseksueel enz.) een aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt is natuurlijk prachtig, maar ook 
een teken aan de wand hoe het met de diversiteit in onze samenleving is gesteld. Er moet iets zijn van 
weerstand, van een muur waar tegen op wordt gebotst. Want als het gaat om onze veelkleurigheid, dan 
hebben we met zijn allen nog een staaroperatie tegoed om scherper te kunnen zien wie we werkelijk zijn. 
Anders wordt een aanmoediging niet in het leven geroepen. Net zoals een burgerlijke gemeente als 
Heerenveen het belangrijk vindt om zich een Regenbooggemeente te noemen. Er moet dus iets zijn 
waaruit blijkt dat dat nodig is, of zelfs urgent. En dan kom je algauw uit op uitspraken als ‘maar we leven 
toch in een vrij land waar iedereen mag zijn zoals hij of zij is’. Ja, maar dat is een vanzelfsprekendheid die 
als doffe muziek in de oren klinkt. Bij zorgcentrum Coornhertstate (Heerenveen) werd de afgelopen week 
de regenboogvlag gehesen en in gesprek met een bewoner kwam naar voren dat hijzelf ‘normale’ 
kinderen had. Dan is er nog een wereld te winnen, denk je dan, omdat er onderscheid gemaakt wordt 
tussen wat normaal is en wat niet, van ‘doch gewoan juh’. En daar kun je dan lacherig over doen, maar de 
weg naar acceptatie van wat daarvan afwijkt is dan nog ver te zoeken. Omdat er nog een levensverhaal 
bestaat dat inzicht geeft in hoe we ons hebben ontwikkeld, wat onze confrontaties zijn of waren, wat ons 
weerhield om te zijn wie we zijn, onze kwetsbaarheid, strijd, en gebrek aan moed te laten zien hoe je je 
leven beleeft uit vrees daarop te worden afgerekend. 
 
In gesprek met de directeur van het COC-Friesland kwam naar voren, dat er jongeren zijn die met hun 
zelfacceptatie worstelen, omdat ze ‘anders’ zijn, niet tevreden met zichzelf, waardoor ze erg onzeker 
worden. Ze vertonen druk gedrag of worden apathisch, en dat leidt weer tot vluchtgedrag: vaker roken, 
meer alcoholische drankjes drinken dan gemiddeld op die leeftijd, en vier keer vaker dan heterojongeren 
bezig zijn met suïcide. 
 
Er zijn mensen die mensen kennen, die in een verkeerd lichaam zijn geboren. Die het isolement van hen 
meemaken, omdat ze het gevoel krijgen niet volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke 
en het kerkelijke leven. Noem alleen al het proces van de naam- en geslachtsverandering bij de 
burgerlijke stand, of gesprekken over hoe God je gemaakt heeft. Maar ook van de kant van de naaste 
omgeving kan het soms belastend zijn, dat men vraagt naar wat voor een verandering ze hebben 
ondergaan. Belastend, omdat een transitie niet over honderd procent man of honderd procent vrouw 
gaat, maar om een heel grijs gebied daartussen. En leg dat dan maar eens uit, terwijl de personen die het 
betreffen, net als ieder ander, wezenlijk behoefte hebben aan een gewoon intermenselijk contact, een 
mens te zijn samen met anderen, en niet zitten te wachten op een speciale behandeling. Dus is het de 
vraag hoe wij als maatschappij en als kerken kunnen voorkomen dat we door onwetendheid allerlei druk 
uitoefenen. 
 
Er zijn mensen die mensen kennen uit een heel ander tijdperk, toen er van acceptatie totaal geen sprake 
was en dus niet bespreekbaar. En in de kast bleven, uit vrees om buitengesloten te worden door 
veroordelingen. Of na een jarenlang huwelijk met een gezin voor zichzelf en hun identiteit kozen, met alle 
sociale gevolgen van dien, zoals een karig inkomen, maar wel vrij. Anderen zijn onzeker over zichzelf. En 
wat men voelde maar binnenskamers hield. Als een restant van het taboe voelen ze zich eenzaam, ook al 
zijn ze niet alleen. 
 
Dit zijn zo hedendaagse muren waar mensen mee te maken hebben in onze maatschappij, die 
opgebouwd wordt door onszelf, onze families, onze buren, collega’s, sportclubs, scholen en kerken, en 
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die uitstraalt of de liefde zich werkelijk waagt te geven. De aanmoedigingsprijs die ik tot mijn grote 
verrassing uit handen van ‘Regenboogbelang Heerenveen’ in ontvangst mocht nemen, stemt mij in die zin 
gelukkig, dat wij als doopsgezinde gemeente in elk geval de ruimte scheppen voor het bespreekbaar 
maken van dit onderwerp, en dat dat wordt opgemerkt in onze lokale samenleving. Deze 
aanmoedigingsprijs is dan ook voor onze gemeente. Dat u dat weet. Het moedigt aan om vooral door te 
blijven gaan op de weg van het bespreekbaar maken van die zaken die spelen en ertoe doen aangaande 
de boodschap van het evangelie, bevrijde mensen worden. Omdat het belangrijk is dat we oog blijven 
houden voor elkaar en voor onze medemensen in de buurt. Want er is wel wat aan de hand. Hoe inclusief 
zijn wij werkelijk als we mensen ontmoeten die niet in ons eigen plaatje passen?  
 
Die vraag is niet nieuw. Daar gaat het al tijden om. Ook in die brief van de apostel Paulus,  in het jaar 45 
geschreven, zo’n twaalf na de dood van Jezus. Paulus behoorde tot een van de scherpste denkers van zijn 
tijd. Hij pleitte voor een samenleving op grond van het voorbeeld van Christus die inclusiever was dan die 
hij onder de keizer ervoer. En om dat te verwezenlijken stichtte hij op zijn reizen rond het Middellandse 
Zeegebied verscheidene cellen als oefenplaatsen voor een nieuwe cross cultural samenleving waarin 
mensen met verschillende achtergronden een eenheid smeedden. Die cellen zijn wij gemeenten gaan 
noemen. In het gedeelte dat wij lazen speelt hij in op een inclusieve samenleving geïnspireerd op 
Christus, wiens verdienste het was dat hij scheidsmuren doorbrak door zijn omgang met mensen die 
gewoonlijk door wet- en regelgeving op een afstand gehouden moesten worden.  En daar leden de 
mensen onder, vrouwen, zieken, buitenlanders, arbeiders. Maar zegt hij, wij volwassen mensen zijn geen 
kleine kinderen meer die begeleiders nodig hebben, ons aan het handje vasthouden, en alles voor ons 
beslissen. Stel je voor dat je je hele leven moet letten op wat een ander ervan vindt, of zegt. Dat 
veroorzaakt angst, want je zult het nooit goed doen. Hij ziet hij een maatschappij voor zich die niet op de 
keizer, maar op diens tegenpool Christus is gestoeld. Een volwassen, inclusieve samenleving waarin de 
verschillen tussen Joden en niet-Joden, slaven en vrijen, mannen en vrouwen niet meer uitmaken. Hij 
gaat uit van een volwassen manier van met elkaar omgaan, waarin niemand meer wordt afgerekend op 
grond van zijn sociale, culturele en religieuze achtergrond, of haar geslacht. En schrijft hij, wanneer je 
zo’n samenleving met elkaar weet op te bouwen, pas dan verdien je het predicaat kind van God. Hij 
stichtte dus gemeenten, waar ook onze gemeente, en zovele andere kerken hier in Heerenveen en in de 
wereld, deel van zijn; cellen, waar gebroed wordt op hoe we oog blijven houden voor die ene jongere die 
vastzit in zijn zelfacceptatie, in transitie is, of voor die oudere die door haar geheim innerlijk 
vereenzaamt, en in stilte zingt ‘Delf mijn gezicht, maak mij mooi, ik heb gezichten meer dan twee, maak 
mij mooi, maak mij mooi’. Hoe we ook oog blijven houden voor de organisatie ‘Wij Gaan Ze halen’ die 
afgelopen maandag het lef toonde om met een vliegtuig kinderen van Lesbos op te halen, maar door 
overheden werden tegengewerkt en leeg terugvloog. 50.000 euro betaald, dat is niet niks, maar peanuts 
liet men weten, vergeleken bij het streven naar een andere wereld, die mogelijk kan zijn. (Trouw, 7 
oktober 2020) 
 
Ons niet meer laten afhangen van wat de ander denkt, doet, voelt, oplegt en voorschrijft, dat is een 
eigenzinnigheid die we ons moeten eigen maken willen we ons bevrijden van wat beknelt. Dat verbindt 
als we dat in gezamenlijkheid doen. Dat komt ook glashelder naar voren in de film Pride, we zullen er 
straks een klein fragment van kijken. Het is de jaren ’80 in het Groot Brittannië van premier Thatcher, en 
is waar gebeurd. Er is een conflict met de overheid wegens een paar miljoen werkloze mijnwerkers die de 
dupe waren geworden van de inflatie, maar wat door de overheid niet werd gecompenseerd. Zij komen 
in opstand en gaan staken. Gezinnen hebben geen inkomen meer en lijden armoede. En in dat gat springt 
de lhtb-gemeenschap en ze zet een geldinzamelingsactie op touw om de gezinnen te helpen. Dit stuit op 
weerstand onder de mijnwerkers, omdat ze zich als ingebeelde sterken, schamen van juist deze 
ingebeelde ‘zwakke’ (maar activistische) gemeenschap steun te moeten ondervinden. We kijken zo 
meteen naar een fragment op het punt dat de mijnwerkers en de vakbond en moeders de lhtb-
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gemeenschap inmiddels hebben omarmd. De jonge leider van deze beweging roept op om met zijn allen 
flink uitgedost naar het politieke Londen te gaan dat nog niet toegeeft. ‘Om wat te bereiken, zullen we 
moeten doorpakken’ roept hij. We zien hier twee miskende groeperingen van een totaal andere 
maatschappelijke orde die elkaar uiteindelijk ondersteunen na een lang proces van wederzijdse 
erkenning. Recht doen is hier een aparte mengeling van erkennen wie en wat mensen kunnen zijn, en dat 
werkeloosheid en honger bestreden moeten worden. Een inclusieve samenleving kost wat, maar het kan. 
En wanneer daarover overeenstemming is bereikt, begint één vrouwenstem het lied Bread and Roses in 
te zetten ‘as we go marching, marching’ (terwijl we gaan marcheren, marcheren). Dit lied dat onder de 
maat betaalde fabrieksvrouwen in de VS zongen in 1910 toen zij vochten voor gelijke rechten, wordt nu 
ingezet als een aanmoediging van de strijd van lhtb-ers en de stakende mijnwerkers. En het bijzondere is, 
dat ook de mannen dat lied gaan meezingen. Dat wij elkaar dus maar blijven aanmoedigen. Want de 
essentie van dat lied is, dat we altijd zullen moeten blijven strijden voor de meest elementaire 
levensbehoeften zoals brood, maar ook voor de mooie dingen in het leven, zoals rozen. Nee, we zijn er 
nog lang niet, maar zolang wij er in blijven geloven komt wat er beloofd is, ooit eens uit dat verschillen 
niet belangrijk meer zijn. En daar kunnen we nu alvast aan werken. 
 

* 
Gebed om barmhartigheid 

 
God, liefde die ons hebt geschapen 
en waarop u ons hebt gebouwd, 
wij zijn hier bijeen 
met gevoelens van dankbaarheid om wie we mogen zijn 
voor de vrijheid die wij beleven in ons land 
dat als een veelkleurig palet ruimte biedt aan allen. 
Maar wat is de wereld toch ook ziek 
mensen op de vlucht, dakloos, in kampen en jaren in asielzoekerscentra 
met angst voor besmetting 
en verdeeld over wat juist is en goed 
 
Onze wereld is soms een struikelblok 
verantwoordelijkheden vragen bovenmenselijk veel 
en verplichtingen roepen weerstand op. 
Wij zijn onzeker over onze veiligheid en gezondheid. 
Waar moeten we heen? 
Wie wijst ons de weg? 
Wie trekt ons uit het moeras van de plaag? 
Bent u dat? 
Van wie wordt gezegd dat u het leed hoort dat ons overkomt? 
Die ons hebt toegezegd: Ik ben met je en zal met je zijn al de dagen van je leven? 
Maar hoe weten we dat? 
Konden we maar weten dat het allemaal goed komt 
want zo zeker zijn we niet van wat ons is beloofd. 
Hadden wij niet al iets van u moeten merken? 
Of zagen wij voorbij aan het wonder van de liefde 
dat in een gebaar, een flits, een ogenblik, in een zachtmoedig woord tot ons kwam? 
Waar een glimlach verscheen op een somber gelaat 
Waar een zieke zich geraakt wist door een woord 
Waar een kind zijn eerste stapjes deed 
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Waar een nieuwe liefde werd gevonden 
Waar overgave de plaats innam van strijd 
Waar we opstonden toen we dachten niet meer te kunnen? 
 
Misschien zagen we aan dat alles wel voorbij 
hielden we ons met veel te grote dingen bezig 
van hoe komt dit en waarom dat? 
Breng ons daarom terug naar het hart van ons mens-zijn 
naar de essentie van ons wezen dat op liefde is gebouwd 
En dat dan het besef in ons mag doorbreken 
dat de een niet met veel meer voorrechten en liefde geschapen is als de ander  
en wij oog in oog staan met u die weet heeft van wat er in ons leeft 
 
Wij leggen dit alles aan u voor 
en roepen om uw bewogenheid 
over ons en onze wereld 
 

Gebeden en het Onze Vader van lied 1006 
 
Wij worden stil om jongeren die worstelen met wie ze zijn; en bidden voor hen die hen bijstaan een weg 
te vinden in hun vraag naar identiteit 
Wij worden stil om jongeren die uit huis geplaatst moeten worden; en bidden dat er in liefde naar hen 
wordt omgezien 
Wij worden stil om wie zijn of haar weg niet vindt in het lichaam waarin zij geboren werden; en wij 
bidden voor hen die er moeite voor moeten doen in het vinden van een nieuwe relatie als moeder of 
vader, zoon of dochter 
Wij worden stil om wie ouder zijn en geen raad weten met wie zij zijn in hun leven; en bidden dat 
niemand ten onder mag gaan om wie ze zijn. 
Wij worden stil om alle mensen op de vlucht in deze wereld; en bidden dat er altijd mensen zullen zijn die 
niet weg kijken voor het leed dat de ander treft; en blijven geloven in een inclusieve samenleving. 
Wij worden stil om onszelf; dat de geheimen waarmee wij leven bij u in goede handen valt. Delf ons 
gezicht op, maak ons mooi. Dat wij elkaar opnieuw leren verstaan. 
Denken we dan aan hen die wij zo missen, en aan hen van wie wij houden … 
 
Onze Vader… 
 

Bread and Roses | fragment film Pride, op  youtube 
Parafrase Pieter Post 

 
Wanneer we op een mooie dag gaan marcheren, marcheren 
zullen een miljoen verduisterde keukens 
en duizend grijsgrauwe woningen ‘drie-hoog-achter’ 
ineens worden aangeraakt met de stralen 
van een doorbrekende zon 
want zij horen ons zingen 
bread and roses, bread and roses 
 
Terwijl we marcheren en marcheren 
komen we ook voor de mannen op 
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want zij zijn kinderen geboren uit ons vrouwen 
en opnieuw zorgen wij voor hen als een moeder. 
Vanaf onze geboorte tot het einde van het leven  
werken we in het zweet des aanschijns 
terwijl onze harten evenals onze lichamen verhongeren. 
Geef ons dan brood, maar ook rozen. 
 
Terwijl we marcheren en marcheren 
zijn ontelbare vrouwen dood. 
Huil dan door ons zingen heen 
om het brood waar zij om riepen 
om de kunst en de liefde en de schoonheid 
om hun gezwoeg, want ja ze wisten: 
het is om brood waarvoor we vechten 
maar ook om rozen. 
 
[dit laatste couplet wordt in de film niet gezongen] 
Terwijl we marcheren en marcheren 
naderen we betere dagen 
die van de opkomst van vrouwen. 
Dit is de bedoeling van deze tocht: 
geen sleur en gelanterfanter meer 
waar tien zwoegen en eentje uitrust. 
Maar eer het leven: 
met brood en met rozen 
Bread and roses 
 
 
Zegen 
 
Hij zegene ons en hij behoede ons 
Hij doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig 
Hij verheffe zijn aangezicht over ieder van ons, en geve ons vrede. 
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7 
 

De gemeente komt samen 

 

 Een kaars brandt 

 Orgelspel 

 Welkom en mededelingen 

 Via beeld ‘Amazing grace’, Andrea Bocelli (april 2020) 
 

Verbazingwekkende genade,  
hoe zoet zijn de klanken die een arme als mij redde. 
Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden 
was ik blind, maar nu kan ik zien. 
 
Genade leerde mijn hart te duchten 
maar ook mijn angsten weg te nemen. 
Hoe schitterend verscheen die genade 
op het uur toen ik voor het eerst geloofde. 
 
En wanneer dit lichaam en het hart verzwakken 
en het sterfelijke leven zal ophouden 
zal ik in dat dalende 
een leven van vreugde en vrede vinden 
 
Verbazingwekkende genade,  
hoe zoet zijn de klanken die een arme als mij redde. 
Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden 
was ik blind, maar nu kan ik zien. 
Geparafraseerd door Pieter Post 
 

 Stilte 

 Bemoediging 
 
Onze helper is de Naam van de Ene 
de schepper van hemel en aarde. 
Hij zal je ziel bewaren,  en doet je voet niet wankelen 
is ons aangezegd. 
Zo gaan wij onze weg 
en komen veilig aan – naar psalm 121 
 

 Liedtekst 791 ‘Liefde, die ons hebt geschapen’ |t. S. de Vries/mel. J. Stainer – LOVE DIVINE 2,4 
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Liefde waagt zich te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt in ons leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 

 Gebed om barmhartigheid 

 Liedtekst 283 ‘In de veelheid van geluiden’ |t. S. de Vries/mel. Broedergemeente 1740 

 
 

En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
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Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis ‘zingt’ met ons mee! 

 

 Inleidende woorden 

 Lezing uit de brief van apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3 vanaf vers 26 tot en met 
hoofdstuk 4 vers 7 (uit de Bijbel in Gewone Taal) 

 
[3:26-29] Jullie zijn allemaal kinderen van God, omdat jullie geloven in Jezus Christus.  
Jullie zijn gedoopt in zijn naam.  
Door jullie doop zijn jullie helemaal bij hem gaan horen.  
Omdat jullie in Jezus Christus geloven, vormen jullie een eenheid: Joden en niet-Joden, slaven en vrije 
mensen, mannen en vrouwen.  
Verschillen zijn niet belangrijk meer.  
Jullie zijn nakomelingen van Abraham, net als Christus.  
Want jullie horen bij Christus.  
Jullie worden gered omdat jullie geloven.  
Dat heeft aan God Abraham beloofd. 
 
[4:1-6] Ik geef jullie een voorbeeld.  
Als jonge kinderen een erfenis gekregen hebben, zijn ze eigenaars van een groot bezit.  
Toch lijken ze op slaven, want ze hebben begeleiders die alles voor ze beslissen.  
Pas als ze oud genoeg, mogen ze zelf beslissen.  
Hun vader heeft bepaald wanneer dat zal zijn.  
Voor ons geldt net zoiets.  
Vroeger werd ons leven beheerst door de wetten en regels die bij deze wereld horen.  
We leken wel slaven, net zoals die jonge kinderen.  
Maar op de tijd die God bepaald had, stuurde hij zijn zoon Jezus Christus. Jezus was een mens als wij.  
Ook hij moest leven volgens de wet.  
Maar hij kwam om ons te bevrijden.  
Dankzij hem hoeven wij niet meer te leven volgens de wet.  
Dankzij hem wil God ons als zijn eigen kinderen aannemen.  
Wij zijn dus kinderen van God. 
 
Zalig die het woord van God horen en erover waken – Lukas 11:28 
 

 Liedtekst 789 ‘Delf mijn gezicht op’/Untdek myn antlit |t. H. Oosterhuis/mel.B. Huijbers; oers. E. 
Dam. Van de cd ‘Gij die weet’ 
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Untdek myn antlit, sykje myn goud. 
Untdek myn antlit, sykje myn goud. 
Dy’t oan it ljocht komt mei der wêze 
en sil himsels opnij ferstean, 
hy jout him bleat en lit him lêze, 
foar neat en nimmen mear benaud. 
Untdek myn antlit, ûntdek myn antlit, 
sykje myn goud, sykje myn goud. 
 

 Toespraak 

 Stilte 

 Muziekspel 

 Gebeden, stilte, eindigend in ‘Onze Vader in de hemel’ (liedtekst 1006) | t. G. van Midden/mel. G. 
van Amstel 
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Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

 

 Lied 1006 op muziek 

 Fragment uit de film Pride met het lied ‘Bread and Roses’ (2014) 

 Doven van de kaars 

 Opdracht en zegen 

 Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ |t. R. Zuiderveld/mel. Wales – THE ASHGROVE 



12 
 

 
 

 Orgelspel 

 Collecte aan de uitgang  


