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Het beste
komt nog
Dat klinkt hoopvol voor hen, die nog hoop hebben.
Kom er echter niet mee, wanneer je de hoop hebt laten
varen en somberheid je dagelijkse metgezel is. Dan
lijkt het bijna op vloeken; zo voelt dat dan.
Maar zelfs wanneer daarpriemende tekenen van levan sprake is, is het zinniven van bollen en uitbotger de medemens vanuit de tende bomen en struiken
hoop te (be)naderen, dan
bepalen ons erbij: het
het refrein van de aangehe- wordt weer voorjaar; het
ven klaagzang
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mee te neuriën.
Want meer dan
neuriën is het in
feite niet; de
mens die niet
hetzelfde heeft
meegemaakt
kent de tekst
van de klaagzang
immers niet.
En toch houd ik
staande – en dat
dwars tegen de stroom in
van uitspraken als ‘u moest es
weten, dominee’ – het beste
komt nog! Het zit in ons
het beste voor later te bewaren. Daarom spaarde u –
om er later van te genieten;
ging je verlangen naar de
tijd, dat de kinderen de
deur uit waren. Het beste
kwam immers nog?
Je ziet het ook in de natuur.
De herfst en de al dan niet
kwakkelende winter verkondigen ons, dat er geen
muziek meer in de natuur
lijkt te zitten. Het gekwinkeleer van vroege vogels en
de alweer vroeg omhoog

nieuwe leven dient zich alweer aan! Het beste is weer
in aantocht!
Is dat trouwens niet wat
het hele leven kenmerkt?
Oud worden valt vaak tegen, maar zou u – achterom kijkend – altijd jong
hebben willen blijven en de
ontwikkeling en levenservaring, die u sterker in
het leven deed staan, hebben willen missen? Wanneer zoveel in het leven in
die richting wijst, zou dat
bij het naderen van de
grens van het tijdelijke dan
anders zijn? Toen iemand
dat eens tegen mij zei bij
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het naderende einde, bedoelde hij dat – ondanks de strijd,
de pijn en het verdriet van
het afscheid – er hoop gloorde aan de horizon van zijn
leven: het beste kwam nog!
Je kunt dat ook beluisteren in
wat mensen – met de dood
voor ogen – aan bijzondere
ervaringen hebben meegemaakt. Ze waren even los
van al het aardse en kregen
een blik in wat hen wachtte.
Ik weet niet of dat voldoende
zekerheid biedt voor wat de
mens werkelijk wacht aan de
andere kant van de
grens; in ieder geval
vertelt het ons: het
beste komt kennelijk
nog!
Degene, die ons daar
wel met zekerheid
over spreekt is de
Here Jezus, Die Zich
dwars door het leven
en de dood heen een
weg baande en zo
‘het beste’ voor de
schepping ontsloot. Van
Hem staat geschreven, dat
Hij om de vreugde welke
voor Hem lag, het kruis op
Zich genomen heeft, de
schande niet achtende (Hebr.
12:2). Ook in de momenten
aan het kruis toen Hij Zich
zelfs van God, Zijn Vader,
verlaten wist, bleef Hij ge- >
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gericht op de heerlijkheid daarna:
het beste kwam nog!
Hij zegde dat toe aan een ieder,
die Hem daarin in het geloof wil
volgen. Want, zei Hij, wie in Mij
gelooft zal leven en niet sterven
in eeuwigheid. En Hij kon het
weten. Hij gunt het ons allemaal,
wie we ook zijn, of hoe ons leven
er ook uit ziet. Heus, het beste
komt nog! En daarvan spreekt
Pasen! Geloof het slechts, dan

kan het ook waar worden in uw
leven,
“want wat geen oog heeft gezien en
geen oor heeft gehoord, ja wat in
geen mensenhart is opgekomen, dat
heeft God bereid voor hen, die
Hem liefhebben”.
Ja echt, het beste komt nog!
Maart 2008
Wout van Haften, vdm.

CONCERTAGENDA
woensdag 21 mei 2008
Concert in verpleegtehuis De
Eshoeve te Den Haag
aanvang: 19.00 uur
Pianist: Aad van der Hoeven
woensdag 4 juni 2008
Benefietconcert Noorderkerk
te ’s-Gravenzande
aanvang 20.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
m.m.v. Jan Mulder, bariton

CONCERTVERSLAG

zondag 31 augustus 2008
Medewerking aan Duinendienst
in de Pniëlkerk te Scheveningen
aanvang: 17.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen

Glazenstaddienst

zaterdag 8 november 2008
Medewerking Hubertusmis
Engelbewaarderkerk te Lisse
aanvang 19.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen

op 17 februari 2008
door Jan van Dop

Reizen met openbaar vervoer

In mijn agenda stond: Met CRM
zingen in Maasdijk op 17 februari
2008 te 19.00 uur. Omdat ik geen
auto heb (ja, ja, dat komt zo nu
en dan ook nog voor) is het altijd
weer spannend hoe je bij een
optreden van CRM moet komen.
Zingen in grote steden is geen
probleem, met de trein kom je
tot laat in de avond een eind weg.
Maar zodra je vanuit Rijswijk het
Westland in moet, ben je afhankelijk van bussen van het openbaar vervoer. Gelukkig kan ik
meestal met een koormaat meerijden. Deze keer was ik aangewezen op het openbaar vervoer.
Met een boterham op zak liep ik
om 17.00 uur naar de bushalte.
Omdat de bus niet om de tien

reed, was ik vroeg
in de kerk en kon
op gemak een kop koffie drinken. Om 21.45 uur was ik weer
thuis. Voor een kerkdienst was ik
bijna vijf uur van huis.
Bij het binnenkomen van de kerk
werd iedereen in het bezit gesteld
van een ‘Orde voor de Glazenstaddienst’. Thema: Christus Jezus:
vernederd en verhoogd. Voorganger:
ds. G.J. Mink, organist: Aarnoud
de Groen, met medewerking van
CRM onder leiding van Aad van
der Hoeven. Voor de dienst waren de orgelklanken van Aarnoud
al te horen. CRM stelde zich op,
de gemeente zong Geprezen zij
de Heer die eeuwig leeft en CRM
zong Segne du, Herr Jesu, een gebed om de zegen van de Here
Jezus, nu en altijd en overal. Na
gemeentezang De Heer is mij tot

zondag 14 december 2008
Medewerking ochtenddienst
in het Kruispunt te Voorschoten
aanvang 10.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
Dirigent: Cees Schrijver
zaterdag 20 december 2008
CRM Kerstconcert
in de Grote Kerk te Den Haag
aanvang 20.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
m.m.v. Margaret Roest, sopraan en
Imperial Brass Quintet
woensdag 24 december 2008
Medewerking Kerstavonddienst
Groote Kerk te Maassluis
aanvang 19.30 uur
Organist: Jaap Kroonenburg
zondag 1 februari 2009
Medewerking kerkdienst
Immanuëlkerk te Maassluis
aanvang 19.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
zondag 30 augustus 2009
Medewerking aan Duinendienst
in de Pniëlkerk te Scheveningen
aanvang 17.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
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Mooiman Mode
Thomsonlaan 128
2565 JG Den Haag
telefoon: 070-363.24.79
Voor openingstijden
en aanbiedingen:
www.mooimanmode.nl
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J.N. Burg
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Appelstraat 184
2564 EK Den Haag
Postbus 64845
2506 CA Den Haag
tel.: 070-325.08.06

In en verkoop
Appelstraat 201
2564 EE Den Haag
tel. 070-325.54.44

Restaurant & partylocatie
Hoeve De Viersprong
Uw party of diner tot in de ... verzorgd!
Nieuwlandsedijk 10
2691 KW ‘s-Gravenzande
tel. 0174-41.33.22. fax 41.77.24
www.viersprong.nl

hulp en sterkte, stil gebed, votum
en groet zong CRM Adoramus te,
‘Laten we Christus aanbidden en
zegenen die door het kruis de
wereld verlost heeft. Heer, ontferm U over ons.’
‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was
nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar
Gods Geest zweefde over het
water. God zei: Er moet licht
komen, en er was licht’. The creation, gezongen door CRM. Lang
na de schepping beloofde God
dat de wereld gered zou worden
door de Messias, Christus Jezus.
Ds. Mink hield zes heel korte
meditaties:
- Christus Jezus is geboren,
de gemeente zong: Laat die gezindheid bij u wezen;
- Christus Jezus heeft geleden,
de gemeente: Is dat, is dat mijn
Koning;
- Christus Jezus is gestorven,
CRM en gemeente: O kostbaar
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kruis, o wonder Gods;
- Christus Jezus is opgestaan,
de gemeente staande: U zij de
glorie, opgestane Heer;
- Christus Jezus is opgevaren,
CRM zong: La redemption;
- Christus Jezus zal wederkomen,
de gemeente: U, die als Heer der
heerlijkheid verreest tot heil der
volken.
Na deze meditatie en zangverkondiging werd de dienst afgesloten met dankgebed, CRMzang Wohl mir dass ich Jesum habe,
wisselzang CRM en gemeente:
Dankt, dankt nu allen God met hart
en mond en handen, die grote
dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot, zijn
vaderlijke hand en trouwe liefde
bood.
CRM kan weer terugkijken op
een goede dienst waar woorden,
gebeden en lofzang aan de orde
kwamen.
■

VERVOLG
CONCERTAGENDA
donderdag 24 december 2009
Medewerking Kerstnachtddienst
in de Bethelkerk te Scheveningen
aanvang 22.00 uur
Organist: Aarnoud de Groen
Dirigent: Cees Schrijver

NIEUW LID
Op 27 februari jl. is als nieuw lid
geïnstalleerd: Simon Kleijngeld,
geboren 6 juni 1941, wonende
Hengelolaan 140, 2545 JS Den
Haag, telefoon 070-3676166. Hij
heeft geen e-mail.
Simon heeft zijn plek gevonden
bij de 2e tenoren.

Evert Rouwenhorst, 2e tenor,
die in verband
met ziekte al heel
lang niet meer actief was in het
koor, heeft per 1 april a.s. zijn
lidmaatschap opgezegd. Daarmee
verliest het koor het oudste lid.
Dat is nu Leo Hordijk. De ledenstand is dan ook niet gewijzigd.

