Stel je voor – Imagine.
We zijn alweer in 2016 gekomen, hopelijk met de beste wensen van wie ons dierbaar zijn.
Volgens de cabaretiers en andere commentatoren was 2015 geen best jaar. “Het jaar van
de angst” noemde iemand het zelfs.In de oudejaarsdienst ben ik soms ook even iemand die
terugblikt en er wat van zegt. Ik heb me daarbij laten leiden door ”de top2000 aller tijden”.
Het hoogst geeindigde nederlands-talige lied was: “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Brey.
Dat geeft iets van de angst weer.
Mooier was de internationale nummer 1 dit jaar. Opnieuw onder de aandacht gebracht
door “Parijs”. Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we daar in de kerk over nagedacht
en nog eens naar de tekst gekeken die John Lennon schreef. Misschien komt het u vreemd
voor de een dominee het over deze John heeft. Zou hij het niet beter over Johannes, zijn
naamgenoot, kunnen hebben? Dat was inderdaad de bedoeling die zondag. Maar heden
ten dage kijken we in de kerk niet alleen maar naar verschillen maar ook naar
overeenkomsten; en die zijn er. Zowel John als Johannes is vermoord, beiden spraken ze
(profetisch?) over de toekomst. Ze werden niet begrepen maar, gelukkig, ook niet
vergeten. Beiden wezen ons de weg naar een betere wereld. Daarom dit artikel als
herkenning ! Stel je voor dat niemand meer reden had om je doden of te vechten. Dat er
geen begeerte en geen armoede was.Dat de mensen één grote familie werden die de
wereld samen deelden. De andere Johannes (de doper noemen we hem) heeft daar ook
toe opgeroepen- om bezit te delen. “als je 2 hemden heb , geef er dan één weg”tegen
soldaten zei hij : ” Bedreig niemand, pers mensen niet af “. dat was natuurlijk compleet
ander dan ze gewend waren,revolutionair zelfs, een bekering noemen we dat in de kerk. Hij
zag die verandering mogelijk worden door de man waar hij de aandacht op vestigde: Jezus
van Nazareth. “Jezus wilde geen religie stichten maar mensen oproepen tot geloof in de
Schepper en dus in medemenselijkheid. Over de hel wilde hij niet spreken: “ Ik vertel je
liever over de hemel” zei hij. De hemel is niet boven in de lucht maar daar waar mensen als
éénheid willen leven, de wereld willen delen in vrede met elkaar. De woorden van Jezus,
John en Johannes worden vaak vergeten. Of niet?
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Imagine - John Lennon
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

