
 
Zondag 3 maart 2019 

 achtste zondag na Epifanie 

 
 

Eerste lezing: Jeremia 7,1-15 

 

Lied: ‘Daar komt een man uit Anatot’: lied 177, 1 en 2 

 

Evangelielezing: Lukas 6,39-49 

 

Acclamatie: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’: lied 

905, 1 + 2 + 3 

 

Overweging 

 

Stel je voor, je komt hier ’s morgens aan bij de Eshof. 

Kwart voor tien. Er staan al wat fietsen. Je zet de jouwe 

erbij. En je hebt al snel in de gaten: er is iets vreemds 

aan de hand. Want wie roept daar toch zo…? 

Als je naar de ingang loopt, zie je daar een man staan. 

Beetje sjofel gekleed en onverzorgd. Lange baard. 

“Luister!” roept hij. “Stop even! Luister!” Onwillig blijf 

je staan. Daar komen nog een paar kerkgangers aan, ze 

kijken van een afstandje toe. En de man roept: “U die 

hier komt om te bidden, weet u waar het wérkelijk om 

gaat? Niet om een prachtige liturgie! Niet om het 

gezellige kletsen bij de koffie! Het gaat erom hoe je 

lééft als je straks weer naar huis terug gaat. Of je dán 

iets meeneemt van de woorden die hier klinken. Of je 

die woorden in praktijk brengt. Of je elkaar recht doet. 

Of je recht brengt in de wereld!” 

Een beetje ongemakkelijk glip je naar binnen. Je kijkt 

een paar anderen aan, trekt je wenkbrauwen op. 

Achter je hoor je hoe de man de volgende kerkgangers 

toeroept. “Luister! Stop even! Mevrouw, gaat u gezellig 

naar uw clubhuis? Echt een plek waar mensen uit de 

boze buitenwereld, mensen zoals ik, niets te zoeken 

hebben, hè?” 

In de hal vraagt iemand: Ken jij die man? Nee, geen 

idee wie het is, zeg je. Zou hij van Zon en Schild komen? 

vraagt iemand. 

 

Iemand stoot Jan Haverkamp aan, die de eer heeft 

vandaag koster te zijn. Jan, kun je niet wat aan die man 

doen? Jan loopt naar buiten en vraagt hem vriendelijk 

of hij weg wil gaan. Dat doet hij niet. 

Laten we hem maar negeren, dan houdt hij misschien 

vanzelf op, zegt iemand. 

Om tien uur sluit Jan de buitendeuren. En blijft in de 

ontmoetingsruimte rondhangen, om in te kunnen 

grijpen als de man naar binnen komt. 

Met z’n allen proberen we de kerkdienst zo gewoon 

mogelijk te laten verlopen. 

 

Wat moet je nou met zo iemand…? 

Dat hebben de mensen in de tempel in Jeruzalem zich 

waarschijnlijk ook afgevraagd. Wat moesten ze met die 

Jeremia? Waarschijnlijk hebben zij geprobeerd hem te 

negeren – net als wij. 

En toch, ze zullen zich misschien ook wel hebben 

afgevraagd… Zou er iets kloppen van zijn woorden? 

Net als wij… 

In eerste instantie denk je misschien, net als ik: wat hij 

daar zegt, dat gaat niet over ons! Laat hij een andere 

kerk zoeken. Wij doen toch ons best om kerk in de 

wereld te zijn? We zijn immers een groene kerk? We 

brengen toch in praktijk wat we hier horen? We doen 

tenslotte van alles voor Oeganda, we hebben hart voor 

de wereld daarbuiten. Dit is toch geen clubhuis? 

 

Maar als je er dan nóg eens over nadenkt… Klopt er dan 

misschien iets van…? 

Ook wij denken allereerst aan onszelf. 

En misschien zijn we wel een beetje een clubhuis. Is het 

draaiend houden van onze kerkgemeenschap niet een 

belangrijke prioriteit? Zijn onze activiteiten daar niet 

vooral op gericht? 

Rik Willemsen, die hier een half jaar stage heeft 

gelopen, vertelde me dat hij op zijn volgende stageplek 

hoopt zich met ‘missionair kerk zijn’ bezig te kunnen 

houden. Dat missionaire, dat prikkelt hem. Het maakt 

allemaal vragen bij hem wakker. Want wat houdt het 

in? Willen we er belangeloos voor de ander zijn? Willen 

we, net als Bernadette van Dijk, de straatpastor in 

Amersfoort, er zijn voor anderen, voor daklozen in haar 

geval, zonder ook maar iets terug te verwachten? Of is 

het eigenlijke doel van onze missionaire activiteiten dat 

mensen zich weer tot de kerk aangetrokken gaan 

voelen? Een verkapt eigenbelang dus? En tegelijk: hoe 

erg zou dat zijn? Hoe erg is het, als we niet helemaal 

belangeloos er voor de ander willen zijn? Mogen we er 

ook op hopen dat onze kerkgemeenschap meer 

aantrekkingskracht krijgt, zodat meer jongere mensen 

zich in ons midden prettig voelen – waar we zelf blij van 

worden? 

Of is de vraag bij missionair kerk zijn misschien eerder: 



hoe bereid zijn wij écht om deuren en ramen open te 

zetten? Want brengt dat niet met zich mee dat je 

bereid moet zijn te veranderen, mee te buigen met 

nieuwe ideeën van jongere generaties? Hoe bereid zijn 

we om uit ons clubhuis te stappen? 

 

Volgens mij zijn het precies dit soort vragen waar het 

Jezus om gaat, wanneer hij komt met dat beeld van het 

huis op de rots. 

Wie naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, zegt 

Jezus, “lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis 

een diep gat groef en het fundament op rotsgrond 

legde.” Wie hoog wil bouwen, moet ook diep graven. 

Moet de vragen durven stellen die ertoe doen. Dat 

staat haaks op geloof dat bestaat uit het aannemen van 

een aantal waarheden. Het staat ook haaks op geloof 

dat bestaat uit simpelweg beweren dat Jezus het 

antwoord is op al je vragen. 

Naar Jezus’ woorden luisteren en ernaar handelen, dat 

betekent: diep graven. Steeds verder zoeken. Net 

zolang tot je bij de bodem komt. Bij de basis. Zonder die 

basis is je bouwwerk van geloof ijl als lucht. Er hoeft 

maar een stormpje te komen, of het stort in. 

 

Laat die vragen dus maar komen! Durf maar te 

twijfelen. Laat die woorden van de man bij de ingang 

van de kerk maar tot je doordringen, laat ze je aan het 

denken zetten. Durf jezelf onder de loep te nemen. 

Het was precies wat Jeremia beoogde. Harde woorden 

spreekt hij. Dreigementen. Ik zal jullie verstoten, 

spreekt hij namens God. In de hoop dat mensen gingen 

nadenken. 

 

Jezus komt met nog meer gelijkenissen, nog meer 

metaforen. En het is of hij ons met de beelden die hij 

schetst als het ware een hart onder de riem wil steken. 

Alsof hij zegt: dat graven om een fundament te kunnen 

leggen is een hele klus, maar wanhoop niet!  

Kan de ene blinde de andere leiden? 

Staat een leerling soms boven zijn leermeester? 

Hoe kun je een splinter nou uit het oog van de ander 

halen als je er zelf een balk in hebt zitten? 

Drie metaforen. Driemaal zegt Jezus hier: wil je mijn 

weg gaan, weet dan goed dat je leerling bent en blijft. 

Je hebt veel huiswerk te doen voordat je over anderen 

kunt oordelen. En dat huiswerk is: leef de Tora. Leef het 

evangelie. Oefen jezelf in het zegenen van anderen, in 

plaats van het oordelen over anderen. Oefen jezelf in 

recht doen. Oefen jezelf in het mens zijn uit één stuk: 

wees wie je bent. Laat die maskers vallen. Wie je bent, 

kun je toch niet verborgen houden. 

 

En dan tenslotte de twee beelden over goedheid die 

alleen uit goedheid kan voortkomen: 

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort. 

Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn 

hart het goede voort. 

Heb vertrouwen, zegt Jezus. Het goede wat jij doet, 

komt voort uit een goede binnenkant. Dat kan niet 

anders. Al ben je een eeuwige leerling, al blijf je graven 

om de rots te bereiken: het goede zit al in je. Laat 

hoogmoed of arrogantie geen vat op je krijgen. Houdt 

dat graven vol. Dan zul je, haast ongemerkt, Gods liefde 

door jou heen haar werk laten doen – en zal jouw huis 

stormen kunnen doorstaan. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Zing maar en bid’: lied 905,4 


