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Mededelingen door ouderling van dienst

Lied 283, in de Veelheid van geluiden

Onze hulp en groet
Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot 
in eeuwigheid en niet los laat het werk van Zijn hand
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen.

Gebed om ontferming

Goede God, zie ons aan, kwetsbare mensen, zie ons aan en zie ons en neem ons 
zoals we zijn, met alles wat we met ons meedragen. Wees in ons midden 
vanmorgen, ga mee door ons leven alle dagen, met uw liefde en genade; help ons 
de ruimte te vinden om te zijn, om te leven en te laten leven, om te vergeven en 
vergeven te worden. Zo zoeken wij naar U, naar elkaar, naar ons zelf. 
Goede God, dat zoeken doen we met vallen en opstaan in deze wereld waarin het soms ruw
toegaat met schietpartijen in Amsterdam, rellende jongeren, oorlogen en strijd om eten en
drinken, met mensen die sterven als gevolg van wangedrag en uitbuiting door andere mensen,
met mensen die niet weten waar ze het moeten zoeken in onze samenleving omdat ze zo
geraakt zijn door het leven. Heer ontferm U over ons allen. amen.

Glorialied: psalm 105: 1,2, 3

Gebed om de opening van het woord
God, in die wereld die onrustig bij ons binnenkomt, waar het bepaald niet gaat zoals we dat 
graag zouden willen zijn wij onderweg, met vallen en opstaan, ook wij zelf; en temidden van 
die wereld lezen wij het evangelie en bidden wij:
 Spreek een woord dat licht ontsteekt
 op het donkerste moment van de nacht.
 Open de ogen van ons hart
 Zodat we leren zien met andere ogen
 Open ons hart heel voorzichtig
 zodat er een straaltje licht binnen kan komen.
 Maak ons warm diep van binnen
 zodat de liefde in ons vanzelf gaat stromen.
 Maak die liefde tot een rivier
 zodat zij kronkelt over de hele aarde.
 Bouw bruggen, hier en daar
 zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten.
 Laat de kinderen dansen en spelen
 zodat de oude mensen kunnen lachen.
 Laat de dichters schrijven in geuren en kleuren
 zodat we later niet vergeten.
 Spreek een woord dat licht ontsteekt…
Leer ons zien met andere ogen
 en alles wordt anders.
 Amen
Lezing: Jeremia 7: 23-28 en Mattheus 17: 14-20



Lied 790, Hoog als de hemel de liefde

Uitleg en verkondiging

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had
tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren.
En in die stilte hoorde ik de stem van God.

Lieve mensen, gemeente van Christus,

Het is al een aantal jaren geleden. Het gebeurde tijdens een bijeenkomst van de 
werkgemeenschap van predikanten waar ik deel van uitmaakte en het is in zekere zin met 
mij meegegaan. Ik dacht er weer aan bij de voorbereiding van vanmorgen. Een collega 
merkte op dat zij vond dat wij, de anderen, van God los waren. Dat vond zij. Ik schrok in 
eerste instantie en vervolgens werd ik boos: hoe is het mogelijk dat iemand zo’n 
aanmatigend oordeel velt over mijn geloofsleven? Boosheid, emotie, leidt meestal niet tot 
gesprek en ik heb er een nachtje over geslapen, maar dat gesprek is er niet gekomen en dat
vond ik het ergste: dat je niet met elkaar in vertrouwen met elkaar in gesprek kan blijven. Bij 
alle verschillen. Want ik geloof ten diepste dat daar onze opdracht ligt: er voor elkaar zijn, 
open gaan voor elkaar hoe kwetsbaar dat ook is en samen zoeken, samen zoeken naar wat 
een ieder van ons God noemt, samen zoeken naar wat je tot deelnemer aan deze gemeente
van Christus maakt. 

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had
tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren.
En in die stilte hoorde ik de stem van God.

Deze tekst waarmee ik mijn overweging vanmorgen begon kwam mij tegemoet, ik heb geen 
idee waar het vandaan komt, maar ik heb het een keer opgeschreven. De stilte, de stilte 
zoeken, de ruimte vinden waarin je die stem van God, die op zo veel verschillende manieren
tot je kan komen, kunt horen, als je luistert, die ruimte vindt. Een ruimte waar liefde de 
boventoon voert, waar je tot rust komt. Een gedeelde ruimte.
Want die stem van God komt denk ik tot ons in een gesprek met elkaar, dus door mensen; 
en het kan ook door gebeurtenissen die je op die manier meemaakt en kunt duiden; en het 
kan onbevangen in die stilte. Zo vat ik altijd die zinnen op wanneer Jezus zegt dat we ons 
leven moeten verliezen om het te kunnen vinden: stil worden en luisteren. 

Daar kan het natuurlijk niet bij blijven. Het horen van die stem van Godswege zet je in 
beweging, inspireert, bemoedigt, brengt je bij jezelf en bij elkaar. Daarom is het zo belangrijk
om als gemeente op de een of andere manier je met elkaar te verbinden, natuurlijk het liefst 
gewoon bij elkaar op zondagmorgen of op andere momenten; maar ook niet zozeer fysiek, 
maar in je manier van denken, in je gedachten. Je verbinden met elkaar is o zo belangrijk. 
Mens-zijn is oefenen, zei Colet v.d. Ven en betekent naast gevormd worden door je 
omgeving, door waar je vandaan komt ook jezelf vormen, zelf antwoord geven op die 
roepstem, zelf antwoord geven op de vragen die het leven met zich meebrengen en op jouw 
pad brengen. En Ik geloof dat dat alleen maar lukt samen met de mensen om je heen, 
daarvoor zoek je elkaar op. 



‘dan zal ik jullie God zijn’, lezen we bij de profeet Jeremia. Als je gehoorzaam bent, als je de 
weg volgt die God je wijst, maar daarvoor moet je wel luisteren. Eigenlijk zou ik liever anders
vertalen, ook al staat dat er niet: dan kan ik jullie God zijn. Het is aan ons met elkaar om God
de kans te geven God te zijn voor ons en ons daadwerkelijk te bemoedigen, ons 
daadwerkelijk meer mens te laten worden. Luisteren is vaak het moeilijkste wat er is: naar 
elkaar, naar wat er echt op je toekomt. En het ergste vond ik bij het oordeel van mijn collega 
dat je op die manier elkaar kwijt raakt, los raakt van elkaar. Dan weet je zeker dat je het 
grote risico loopt ook God kwijt te raken, hoe zeer je met de mond ook belijdt: eerst minder 
zeggen, stil worden en dan luisteren, dan krijgt God alle kans. En dat is ook precies wat er 
ontbreekt rondom Jeremia. Iedereen roept en schreeuwt, maar luisteren ho maar.

Zo lees ik ook het evangelie van vanmorgen. Daar wordt gespeeld met de woorden 
ongelovig, kleingelovig, gebrek aan geloof wat ook de titel van het stukje in de nieuwe 
bijbelvertaling is geworden. Ik werd geraakt door wat Thomas Halik, een Tsjechische 
theoloog schreef naar aanleiding van deze tekst: ‘Zegt Christus met deze woorden niet 
tegen ons: waarom vragen jullie om veel geloof? Jullie geloof is misschien wel te groot. Pas 
als het kleiner wordt, al het nietig wordt als een mosterdzaadje, draagt het vrucht en toont 
het zijn kracht. 
Ik geloof van harte wat hier aan ons wordt meegegeven: dat een geloof als een 
mosterdzaadje je kan helpen om bergen te verzetten; iets meer vertrouwen dat we best heel
veel mogelijkheden hebben en zo ook veel kunnen zeg ik vaak tegen mezelf wanneer ik mij 
weer eens afvraag of ik dit wel kan of dat wel moet gaan doen, vaak verbonden met de 
mensen die ik tegenkom: ben ik degene die van betekenis kan zijn? Meestal met de 
onderliggende gedachte dat dat niet het geval is. Vaak zeg ik tegen mezelf dat er veel meer 
kan dan wij vaak doen, maar ook wel wat bang zijn voor de mogelijkheden die we hebben. 
Iets meer vertrouwen, noem het geloof, zou veel teweeg kunnen brengen. Dat is niet een 
groter geloof, dat is ook niet meteen een klein geloof. Wel geloof. 

De leerlingen zijn ook op die manier uitgezonden. Ze zijn voorzien van veel mogelijkheden 
om demonen uit te drijven, om mensen te genezen, om de gemeenschap heel te maken, 
mensen tot zichzelf te brengen, dat soort zaken. En ik denk dat wij, ondanks ons soms wat 
destructieve werken, daartoe ook in staat zijn; wij kunnen luisteren, wij kunnen heel maken, 
wij kunnen mensen tot zichzelf brengen en wij kunnen een gemeente tot gemeenschap 
maken. Natuurlijk weet ik ook wel dat we de andere weg kunnen gaan, kapot kunnen 
maken, mensen uit elkaar kunnen drijven, achter elkaars rug om proberen je eigen gelijk te 
halen, dat kunnen we heel goed; maar we kunnen die andere beweging ook maken. Zeker, 
dat lukt pas als je stil wordt en samen naar elkaar luistert. Zo zijn ook wij uitgezonden.

Aan de andere kant moet je er ook niet aan denken, ik tenminste niet, dat de leerlingen, dat 
wij of sommigen van ons, op bestelling, voor superdokter kunnen spelen. Dat klein geloof, zo
zegt Halik, moet niet tot een gemakkelijk of oppervlakkig geloof worden en in mijn eigen 
woorden: wanneer we ons op ons eigen gelijk terug trekken en mensen veel te zeggen 
denken te hebben wordt het een oppervlakkig of gemakkelijk geloof; stil worden, luisteren, 
zelfreflectie met de vraag waarom we elkaar kwijtraken, de moed en de kracht om elkaar 
door alles heen op te zoeken. Dat is gemeente van Christus zijn, denk ik. In deze 
samenleving meer dan ooit nodig, geloof ik, als oefenplek waar het weliswaar mis kan gaan, 
maar je ook elkaar altijd terug vindt, al zoekend. Amen. 



Lied 275, Heer onze Heer hoe zijt gij aanwezig

Dienst van de gebeden: lofprijzing, voorbede, stil gebed, Onze Vader
God, wij danken U voor al het goede dat U ons geeft: de gaven van het leven om er te 
kunnen zijn, om samen op te trekken, om de liefde en trouw die we van U krijgen met elkaar 
te delen; eten en drinken, voldoende om door te kunnen vaak zelfs meer dan voldoende, 
gezondheid en een zekere zorgeloosheid; wij danken U voor al die dingen die zo 
vanzelfsprekend lijken, maar het niet zijn en we bidden voor de mensen die ons dit alles niet 
zo maar nazeggen
mensen die wel zeker zich zorgen maken, vanwege de gevolgen van de Corona crisis, met 
1,5 meter en je familie bijna niet kunnen ontmoeten, omdat je je baan kwijtraakte, omdat je 
bedrijf ten onder dreigt te gaan
mensen die zich wel zorgen maken, omdat ze soms niet weten waar ze het moeten zoeken, 
omdat ze niet mee kunnen komen in deze snelle wereld van steeds maar weer nieuwe 
veranderingen, met computers en internet; of mensen die niet mee kunnen komen vanwege 
een handicap, lichamelijk dan wel geestelijk; of gewoon omdat ze niet zo sterk zijn; dat we 
elkaar vasthouden en van elkaar leren, door goed te luisteren

We denken aan de mensen die ziek zijn, hier onder ons of thuis of in het ziekenhuis; 
mensen die zich misschien wel zorgen maken over hoe nu verder, die wachten op een 
uitslag of een operatie; we denken aan de mensen die moeten leven met een gemis, die hun
maatje kwijt zijn of een dierbare verloren, wees nabij, dat wij er zijn, luisterend, als herder die
omziet
in stilte bidden wij

Slotlied lied 630: 1, 2 en 3 Sta op een morgen ongedacht

Zegen
De Heer zegene u en Hij behoede u
De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.


