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Zondag 2 februari 2014 

vierde na Epifanie  

  

Gesprek met de kinderen 

  

Een verhaal. 

Mier loopt met een nors gezicht door het bos. Met een kwaaie kop doet ze de 

boodschappen. Boos veegt ze haar stoep. Als Merel langs hipt, kan er geen vriendelijk 

woord vanaf. Mol ziet ze niet eens. 

  

“Wat is er toch met Mier?” vraagt Merel aan Mol. 

Die haalt zijn schouders op. “Geen idee.” 

  

Die middag geeft Uil een feest. Hij is 50 jaar geworden. Alle dieren zijn uitgenodigd. Maar 

Mier is er niet. 

“Waarom is Mier er niet?” vraagt Merel aan Uil. “Ik heb haar vanmorgen nog gezien.” 

Uil haalt zijn schouders op. “Geen idee.” 

  

Als het feest afgelopen is lopen Merel en Mol samen naar huis. 

“Zullen we eens bij Mier gaan vragen wat er aan de hand is?”, zegt Mol. 

“En dan weer merken dat ze doet of ze me niet ziet? Daar heb ik helemaal geen zin in!” 

zegt Merel. Maar Mol haalt Merel over. Mier is immers een vriendin. En een vriendin laat 
je niet zomaar in de steek. 

  

Als ze bij Mier komen, is die nog steeds boos. 

“Ga je mee een kop thee drinken?”, vraagt Mol. 

“Nee, geen zin,” moppert Mier. 



“Ben je niet lekker?”, vraagt Merel voorzichtig. 

“O, hou toch op met dat gezeur!” barst Mier uit. 

Mol en Merel schrikken. Ze staan als verstijfd. Ze kijken naar Mier. En dan kijken ze naar 

elkaar. 

Ineens begint Mier te huilen. 

Nu schrikken Mol en Merel nog meer. Allebei slaan ze een arm om mier heen, voor zover 

dat gaat bij een mier. Samen gaan ze op de bank zitten. 

En dan komt het eruit. Mier vertelt dat ze bericht heeft gekregen over haar zieke oma. 
Ze leeft niet meer. Gisteren is ze dood gegaan. 

  

Mol zet een kop thee, terwijl Merel bij Mier blijft zitten. De hele avond blijven ze bij haar. 
En Mier vertelt over haar oma. 

Het is al laat als Mol en Merel eindelijk naar huis gaan. Mier zwaait ze uit. Ze lacht door 

haar tranen heen. Ze is nog steeds verdrietig. Maar het is net of dat verdriet iets minder 

groot is. 

  

  

Lezing uit de profetie: Sefanja 2,3; 3,9-13 

  

Lied: “Beveel gerust uw wegen”: lied 904,1  

(t. Paul Gerhardt, vert. Bernard ter Haar e.a., m. Johannes Gijsbertus Bastiaans) 

  

Evangelielezing: Matteüs 5,1-12 

  

  

Lied: “Om eenvoudigen van geest”: lied 996 (t. Jan Veulemans, m. Paul Schollaert) in 
beurtzang:  

vers 1 en 4 allen, 2 mannen, 3 vrouwen 

  

  

  



Uitleg en verkondiging 

  

Na de uitleg zingen we het lied “Zij zit als een vogel broedend op het water.” Daarvan zal 

Aart vers 1 en vers 2 solo zingen. En allen samen zingen we daarna vers 3 en vers 4. 

  

  

Dit is de dag… - zong het musicalkoor. “De dag waarop de zon schijnt, maar niet voor 

jou.” 

Het kan de dag van vandaag zijn. Hoe zit je hier, in de kerkzaal van de Eshof? Hoe zit je 

thuis, terwijl je meeluistert via de internetverbinding? Hoe voel je je? Gaat het goed met 

je? Of heb je pijn; voel je je verdrietig; of eenzaam; of ongelukkig, misschien wel zonder 
dat je precies een oorzaak weet? 

  

Het is ook de dag van ruim 2500 jaar geleden. De dag, een willekeurige dag, in 

bijvoorbeeld het jaar 625 voor het begin van onze jaartelling. “De dag waarop je kind 
zegt: mijn maag is leeg.” Een dag uit het leven van Sefanja. 

Ergens in Juda leeft hij. Een klein gebied langs de zee. Ernstig bedreigd door de 

grootmacht Assyrië in het noorden. En tegelijkertijd door de opkomende grootmacht 

Babylon in het oosten. Machthebbers die elkaar bestrijden en alledaagse mensen onder 

de voet lopen. Een tijd vol spanning en onzekerheid. Van angst. Zoals het in deze dagen 

op veel plaatsen in Syrië moet zijn. Partijen die elkaar bestrijden en jij zit daar tussenin. 

Je bent je leven niet zeker. Je weet niet of er toekomst is voor jezelf, voor je kinderen, 

voor wie je lief zijn. 

  

Het is van toen en het is van nu. We weten hiervan. We hebben ermee te maken. 

Voor het grote leed in de wereld kunnen de meesten van ons zich afsluiten, als we dat 

willen. We kunnen wegzappen als we té erge beelden zien op tv. 

Sefanja is daar niet goed in. Hij is een gevoelig mens. Hij ziet wat de mensen om hem 

heen te gronde richt. Mensen die zich niet al teveel om anderen bekommeren, maar des 

te meer om zichzelf en alles wat van hen is. Maar ook om hun aanzien, hun bezit, hun 

positie. Een crisis, wat voor crisis ook, kan egoïstisch maken. We weten dat vaak al te 

goed. Soms is ons egocentrisme zo sterk, dat je je er op een later moment voor kunt 

schamen. Dan kun je soms alleen nog bidden met het lied dat we zongen: “Om wie Gij 

zalig hebt geprezen, Heer, wil ons van het kwaad genezen.” En van bedrog; en van 

blindheid; en van onszelf… 

  

Ook Sefanja is bang, te midden van alle onzekerheid. Hij ziet wat het leven met mensen 

doet. Hoe velen geen verweer hebben tegen dreiging of angst. Hoe ze er soms werkelijk 

gek van worden. Hoe ga je om met dat wat je overkomt? Of dat wat iemand overkomt 



die je lief is? Je kunt elkaar het leed van het leven niet besparen. Het is om vertwijfeld 

van te raken. 

  

Het is hierom, Hannah en Yvonne, dat jullie vandaag pastoraal medewerker worden. Dat 

jullie een stuk van je eigen tijd en leven willen geven aan pastoraat. Om niet het laatste 
woord aan de vertwijfeling te laten. Om verdriet niet het laatste woord te laten hebben. 

Je kunt het leed van de ander niet wegnemen. Maar je kunt het wel erkennen. Door er te 
zijn. Soms niks te zeggen. Alleen maar te luisteren. 

  

Dat willen jullie doen, in en rond deze gemeente. En daarin staan jullie natuurlijk niet 

alleen. Afgelopen donderdag hadden we het hier nog over in de kerkenraad. We hebben 

in het beleidsplan opgeschreven waar het ons om gaat, in de kerk. In één zin 
samengevat: we willen helpen bouwen aan een betere wereld. 

Grote woorden… Hoe doe je dat? 

Dat lukt niet wanneer je tegen iemand zegt dat dit of dat zo is. Wanneer je op iemand 

afstapt en bijvoorbeeld de hoopvolle woorden van Sefanja voorleest: hoe in Gods Naam 

armen en verdrukten een toevlucht zullen vinden. Of door woorden van Jezus voor te 

lezen zoals we ze vanmorgen hoorden: “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost 

worden.” Dan denkt die ander waarschijnlijk: ga toch fietsen. Wat heb ik daaraan. Je 
kunt me nog meer vertellen. 

Hoe doe je dat dan wel: helpen bouwen aan een betere wereld? 

Door er voor een ander te zijn. Door aandacht te hebben en te luisteren. Door 

ontmoeting. 

  

Het is ook deze ontmoeting waar het Jezus om gaat in zijn leven. Telkens weer valt dat 

op: hoe die enkeling, die hem nodig heeft, zijn aandacht krijgt. Ongeacht wie het is of 

waar hij vandaan komt. Een Kanaänitische vrouw; een tollenaar; twee blinden; een 
legerhoofdman; een verlamde.  

Het is om hen, dat hij een berg opgaat. De berg opgaan, dat is in de bijbel: je op God 

richten. God in jezelf toelaten. Zo deed Mozes het al voor hem. Zo doen wij het als we in 

openheid en zonder oordeel een ander ontmoeten. En hij zegt: 

“Gelukkig wie nederig van hart zijn,  

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

Gelukkig de treurenden,  

want zij zullen getroost worden.  

Gelukkig de zachtmoedigen,  



want zij zullen het land bezitten”… 

  

Toen Hannah en Yvonne en ik bij de voorbereiding op deze dienst de woorden lazen, viel 

ons op: het gaat steeds over zijn. Nergens over hebben. 

En er is nog iets anders wat opvalt: het gaat steeds over zijn in een relatie; in een 

verbinding. Want nederig, dat ben je niet in een luchtledige – dat ben je in relatie tot een 

ander. En getroost worden, dat kun je dankzij een ander. Zachtmoedig ben je in relatie 

tot een ander – of tot jezelf. Al deze uitspraken van Jezus vragen om een manier van zijn 

in verbondenheid, zijn in ontmoeting. Om samen-zijn zonder franje en opsmuk. Om 
openheid, ontvankelijkheid, eerlijkheid. 

  

Maar wat, als je zo ongelukkig en angstig bent als de mensen die Sefanja om zich heen 
ziet? Als je diep verdrietig bent? Als je bang bent voor de dood? 

De dingen die je doormaakt, die moet je ook letterlijk dóór maken: erdoorheen gaan. Je 

kunt er niet omheen. En je kunt ook niet terug. Zo is het met het verdriet en ook met de 

vervolgingen, de smaad en het kwaad die Jezus benoemt. Er komen dingen op ons af die 

niemand wil, waar niemand om gevraagd heeft, die soms ook niet samenhangen met wat 

wij wel of niet verkeerd hebben gedaan. Dat is wat de profeten ‘het gericht’ noemen. 
Soms heb je er zelf aandeel aan. Maar niet altijd. Het gebeurt. 

  

Pas als je er doorheen gaat, kan er verlichting komen. Door een ander, die jou in jouw 

angst, je pijn en je verdriet nabij wil zijn. Die niet iets beweert en geen statement 

plaatst. Maar die aandacht heeft voor jou. Die in liefde het met jou en met jouw angst, 
pijn en verdriet uithoudt. 

Dat is de verlossing waar Sefanja op hoopt. Keer je om, zegt Sefanja: “Zoek de Heer, 

zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid”. Tranen zullen niet het laatste zijn. Verwoesting 

en ondergang zullen niet het einde zijn. 

Er doorheen gaan, dat is de berg opgaan. En God, die allang in jou is, zal zich aan je 
laten zien in die ander naast je. 

  

Dat zijn Geest, vogel uit de hemel, witte vredesduif, ons allen mag leiden om op deze 
wijze naaste voor elkaar te zijn. 

  

Lied: “Zij zit als een vogel”: lied 701  

(t. John L. Bell en Graham Maule, vert. Joke Ribbers, m. John L. Bell) vers 1 solo, 2 t/m 
4 allen 

 


