
 
Zondag 8 juli 2018 

 derde van de zomer 
uitzwaaidienst; thema:  

samen sterk 

 
Lezing uit het Eerste Testament: Prediker 4, 9-12 

Lied: ‘In Christus is noch west noch oost”: lied 969 

Brieflezing: 1 Korintiërs 12,12-27 

Acclamatie: “Yesu anjagala” (de Oegandagroep zingt de 

Lugandese tekst, allen zingen de Engelse tekst) 

 

Overweging 

 

Een uitzenddienst. Een laatste keer met z’n allen in de 

Eshof vóór we vertrekken. Waar willen we over 

nadenken? Wat vinden we belangrijk? Wat willen we 

meenemen op reis? 

 

Celine, Annika, Demi en ik zaten bij elkaar. Een paar 

ideeën hadden we al: natuurlijk ‘Yesu anjagala’. En als 

het zou lukken, ook ‘Beesiimye’. En dan?  

Al heel snel noemde iemand ‘Pak maar m’n hand’ van 

de Volendammers Nick en Simon. Gelijk de tekst erbij 

gepakt. Wat een verrassend lied! “Pak maar m’n hand, 

stel niet teveel vragen; je kunt niet als enige de wereld 

dragen. Pak maar m’n hand, laat mij de weg wijzen. Er 

is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt 

bewijzen, maar je kunt het niet alleen.” 

Waar doet dat aan denken? Aan welk kerklied? Juist: 

“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren 

hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende 

land.” Want je kunt het niet alleen. Je hebt de 

ander/Ander nodig. 

 

Toen was het nog maar een kleine stap naar het thema 

voor deze viering. ‘Samen sterk’. En naar het lied dat 

Guus Meeuwis en Marco Borsato samen zingen, 

‘Schouder aan schouder’. En daarvandaan naar de 

lezing uit het boek van de Spreuken. 

“Iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer 

hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je 

stand.” Het is een pleidooi voor ons thema: samen 

sterk. Telkens die aanmoediging om belangrijke dingen 

niet alleen te doen. Ik hoor hier ook een hint in: houd 

het oog op wie alleen door het leven gaat. Laat die niet 

alleen. Zorg dat ook die een ander naast zich vindt 

wanneer dat nodig is. 

Je zou het visueel kunnen maken met een cirkel. (Ring 

van papier laten zien.) Een cirkel drukt verbondenheid 

uit. En de zorg dat ieder opgenomen wordt in de kring. 

 

Zo’n kring zijn jullie in de loop van dit jaar gaan vormen. 

Jullie hebben als groep heel veel samen gedaan. Samen 

móeten doen. Er moest geld bijeengebracht worden. En 

veel! Maar naast het geld verdienen was er nog een 

ander doel. Misschien wel veel belangrijker. En dat is: 

teambuilding. Want je hebt elkaar nodig, je kunt het 

niet alleen. Zeker als je straks in een andere cultuur 

bent. Bij tegenslag wil je van elkaar op aan kunnen, wil 

je schouder aan schouder staan – zoals Marco Borsato 

en Guus Meeuwis. Ze zongen dit lied toen de 

platenmaatschappij waarvoor beiden werkten failliet 

ging en de directeur achter de tralies terecht kwam 

wegens fiscale fraude. 

 

Opvallend is in die Spreuken die laatste zin. “Een koord 

dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te 

trekken.” Vreemd, toch? De hele tijd gaat het over twee 

– en nu ineens over drie? 

Nee, we vinden dat niet vreemd. We zijn immers 

gepokte en gemazelde kerkmensen. We denken 

onmiddellijk: die derde, dat is God. In deze zin hoor je 

dat hij er telkens bij is. Dit weten we allang. Dit hebben 

we met de paplepel ingegoten gekregen. Verschillende 

bruidsparen hebben hier hun trouwtekst van gemaakt. 

Zo willen ze door het leven gaan. Samen, met God erbij. 

Als een drievoudig snoer, zoals dat in de vroegere 

vertaling heette. 

 

Jaja… Ook in de opleiding voor geestelijk begeleider 

ging het hierover. En hoe je je in elk gesprek realiseert 

dat je niet met z’n tweeën bent, maar dat de echte 

begeleider God zelf is. Maar ik besef ook steeds weer 

dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Of liever: 

makkelijker gezegd dan ervaren. Hoe is God erbij, 

wanneer je samen in gesprek bent? Hoe hoor je hem? 

Waar moet je dan naar luisteren? Komt een gedachte 

die bij je opborrelt uit je eigen brein – of van God? Of 

beide misschien? 

 

Wie dit concreter maakt, is Paulus. 

Allen zijn we delen van dat ene lichaam van Christus, 

schrijft hij. We hebben elkaar nodig. Tegelijk zijn we 

allemaal, is ieder deeltje van het lichaam, een stukje 

van Christus. Het doet denken aan de woorden van de 

theoloog en filosoof Levinas: God ontmoet je in het 



gelaat van de ander. 

Als wij allen delen zijn van het lichaam van Christus, dan 

is God er dus altijd bij. In ieder lichaamsdeel. En tegelijk 

zegt Paulus via dit beeld dat we niets zijn, wanneer we 

de rest van het lichaam loslaten. “Het oog kan niet 

tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het 

hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen,” 

schrijft hij. Elk lichaamsdeel is nodig. Het lichaam als 

geheel kan pas functioneren als “alle delen elkaar met 

dezelfde zorg omringen”. God wordt daar 

werkelijkheid, waar mensen zich om elkaar 

bekommeren en tegelijk ieder in zijn waarde laten. 

 

We hebben dit deel uit de brief van Paulus aan de 

christenen in Korinthe ook op Pinksterzondag gelezen. 

Dat deden we op verzoek van Philomena Namirembe. 

Ik herinner me hoe zij daar zelf in haar groet uit Mpigi 

op in ging. 

Ook zij hoorde hierin hoe we op elkaar aangewezen 

zijn. Hoe we iets op kunnen bouwen, wanneer we 

samenwerken. En ze noemde nog iets anders: als we 

híer het goede doen, krijgen we later in de hemel een 

beloning, zei ze. God zal ons opnemen in zijn Koninkrijk. 

Daarvoor moeten we wel in ons aardse leven laten zien 

dat we dat waard zijn… 

 

Voor velen van ons is dit niet waar we in geloven. We 

willen dat strenge geloof niet dat ons dwingt goed te 

leven, omdat we anders gestraft zullen worden. Of we 

geloven dat we de hemel niet kúnnen verdienen: we 

hebben hoe dan ook Gods genade nodig, want zo 

radicaal goed leven als Jezus het voordoet, wie kan dat? 

Als God niet zegt ‘Ik hou van jou, ook al ben je niet 

perfect’, dan kunnen we het immers wel vergeten. 

Maar voor Philomena bleek die gedachte heel 

wezenlijk: leef goed, dan krijg je je beloning in de 

hemel. 

 

Ik liet deze cirkel zien. Symbool van verbondenheid. 

Maar eigenlijk voldoet dit beeld niet. Het benadrukt 

juist dat er een binnen en een buiten zou zijn. Binnen, 

waar we het eens zijn met elkaar. Buiten, waar 

vreemde mensen en gedachten zijn. Binnen, waar we 

ons veilig voelen. Buiten, waar de ongemakkelijke 

buitenwereld is. 

Maar verschillen in geloof, in waarden, in overtuiging – 

die maken het pas echt een uitdaging! Om samen één 

lichaam te vormen. Om samen sterk staan als een 

koord dat uit drie strengen is gevlochten. Om je om de 

ander bekommeren en tegelijk de ander in zijn waarde 

laten. 

Dit is een beter beeld. (De möbiusring laten zien.)  

Hier is er eigenlijk geen binnenkant en geen buitenkant. 

Beide zijden van de ring staan voortdurend met elkaar 

in contact. Wat ‘binnen’ is, stroomt naar buiten. Het zal 

zijn eigen invloed hebben op de buitenwereld. Tegelijk 

wordt wat zich daarbuiten begeeft, beïnvloed door die 

buitenwereld. En het stroomt weer terug om de 

binnenwereld mede te veranderen. Hier is er maar één 

werkelijkheid. Eentje die zowel ‘binnen’ is als ‘buiten’. 

En nu eens bevind je je aan de binnenzijde van de ring, 

dan weer aan de buitenzijde. Binnenkant en buitenkant 

lopen in elkaar over en zijn één. En… ze bieden 

tweemaal zoveel ruimte als de cirkel. 

 

Dit is de werkelijkheid die onze uitdaging vormt. 

Soms kijken we er maar liever anders tegenaan. Dan 

zijn we blij dat Duitsland verliest op het WK, want de 

Duitsers zijn ook onze rivalen. En dan zijn we blij dat 

België wint, want Belgen zijn immers een soort 

Nederlanders. We verdelen de wereld graag in ‘zij’ en 

‘wij’, in ‘buiten’ en ‘binnen’. Soms is dat vrij onschuldig. 

Maar het kan grote proporties aannemen. Van dat ene 

lichaam is dan weinig meer over. 

 

Het Concertgebouworkest laat zien hoe het ook anders 

kan, vertelde gisteren een artikel in Trouw. ‘Schouder 

aan schouder’, staat erboven. Het orkest trekt twee jaar 

lang door alle 28 lidstaten van de Europese Unie om 

daar met jonge, lokale musici samen te spelen. Om de 

meerstemmigheid van Europa te laten klinken. Om 

verbinding te maken. En om zo verweer te bieden tegen 

nationalisme en populisme. 

Jullie, de Oegandagroep, gaan het ook laten zien. Jullie 

gaan als sterk team naar de Queen of Peace Highschool. 

Niet om je daar in je eigen kringetje af te sluiten (cirkel 

laten zien), maar juist om verbinding te maken met wat 

daar allemaal is, met de buitenwereld buiten ons veilige 

Hoevelaken (möbiusring laten zien). Om de 

meerstemmigheid van de wereld te laten klinken. 

Dat jullie daar mogen ervaren hoe je samen sterk kunt 

zijn, schouder aan schouder met de mensen die daar op 

jullie weg zullen komen; schouder aan schouder met 

God die zegt: ‘pak maar mijn hand’. En nemen jullie 

ons, bij jullie terugkomst, maar bij de hand in die 

beweging naar buiten toe! 

 

Muziek 

 

Lied: “Ga met God en Hij zal met je zijn”: lied 416 


