
Rondzendbrief nr.4 De Slachsang. 
 
Alles van waarde is weerloos 
wordt van aanraakbaarheid rijk. 
 
De gedichten van Lucebert zijn uitermate compact en vaak raadselachtig. 
Eerlijk gezegd snap ik zijn teksten vaak niet of nauwelijks. Maar ik vind ze wel intrigerend. 
Bovenstaande twee regels komen uit het gedicht “de zeer oude zingt”. Daar schijnt een hele filosofische 
achtergrond aan ten grondslag te liggen. Maar daar gaat het me nu niet om. 
Het gaat me om die twee regels en dan met name de laatste van die twee. 
 
De eerste is zeer bekend geworden. Je kunt hem zelfs, al dan niet in neonletters, op gevels van gebouwen 
tegenkomen. Ik vind het een prachtige regel, die veel te denken geeft. 
Maar ook die tweede, veel minder bekende regel is heel mooi. 
 
Ook die geeft te denken. Zeker nu we al meer dan negen maanden leven in een tijd waarin elkaar aanraken in veel 
gevallen taboe is geworden. Wat geldt voor de samenzang in de kerk, geldt ook voor dat elkaar aanraken: zó van 
zelfsprekend, maar je beseft pas hoe wezenlijk het is, als je het mist. 
Een arm om iemands schouder, een kus als begroeting, een schouderklopje, even je armen om je zoon of dochter 
leggen, je kleinkind in de armen houden, - zo normaal allemaal, dat je er waarschijnlijk niet eerder bewust bij stil 
hebt gestaan hoe wezenlijk zulke kleine gebaren zijn. 
Wat ze met jou kunnen doen. En met de ander. 
 
Aanraakbaarheid heeft o.a. te maken met kwetsbaarheid. Met openheid. En ontvankelijkheid. 
En het hoeft zeker niet alleen fysiek te zijn. Je kunt je ook laten (aan-)raken door woorden. Door poëzie, of de tekst 
van een lied dat je dierbaar is. Of, zoals mij onlangs gebeurde, door het schilderwerk van Klaas Koopmans. En door 
de stem van die inmiddels oude zangeres Melanie. Waarom raken die laatste twee mij zo? Tot tranen toe, zelfs. 
Omdat ze in alle weerloosheid iets van zichzelf laten zien of horen, denk ik. 
 
Je kunt aangeraakt worden door de stilte…. 
Als  je je gedachten er wat langer over wilt laten gaan, zul je ongetwijfeld zelf nieuwe vormen van aanraakbaarheid 
op het spoor komen. 
 
Allemaal aanrakingen die je kunnen verrijken, ieder op hun eigen manier. 
Het is de kunst om je ervan bewust te worden. Ze te ervaren als ze jou zelf overkomen. Of ze aan een ander te 
schenken.  
Dat kan dan weer een zilveren randje zijn, aan die donkere Coronawolk die nog steeds boven ons land hangt. 
 
Reinier Nummerdor. 
 
Practisch: 
 

- Volgende week is er geen rondzendbrief: we wachten eerst even de persconferentie af. 
En kijken daarna hoe we verder gaan. 
 

- We volgen in deze weken een vereenvoudigde liturgie: 
muziek/zang - schriftlezing - preek - muziek/zang - gebeden - muziek/zang - zegen. 
 

- U kunt een intentie / voorbede aanleveren, als u wilt. Deze wordt dan in de dienst genoemd. En we 
steken er een kaarsje bij aan. NB de dienst wordt in principe op donderdag al opgenomen! 
 

- U kunt de dienst bekijken / terug kijken via onze websites. Ook kunt u daar de tekst van de preek lezen. 
 

- De diensten van 10 en 17 januari worden verzorgd door De Slachsang. 


