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 Zondag 5 juli 2015 

derde van de zomer 

 Uitzenddienst 

 
Lezing uit de profetie: Ezechiël 2,1-7 door Lieuwe: 

 

Lied: “Look through my eyes” (Phil Collins; uit de film 

‘Brother Bear’) door de Moldaviëgroep 

 

Evangelielezing: Marcus 6,1-6 

 

Lied: “Een rijke schat van wijsheid”: lied 313,1 

(t. Jan Korytansky, vert. Ad den besten en Hans Hugo 

Rapparlié, m. Neurenberg 1527) 

 

Verkondiging 

 

Met interviewmicrofoon, ‘beneden’ 

Nog zes dagen. En dan gaan jullie! Op reis. Op een 

reis met een missie, met een opdracht. Net zoals de 

profeet Ezechiël. Geroepen. Ezechiël voelde zich 

geroepen door God. En jullie? De één zegt: door de 

behoefte iets te doen in de wereld. Iets wat een 

verschil kan maken, hoe klein misschien ook. De 

ander wordt geroepen door nieuwsgierigheid. Of 

door het vooruitzicht dat daar mensen zijn die 

uitzien naar jullie komst. Kinderen die ernaar 

uitzien met jullie te spelen. 

Door wie of wat je precies wordt geroepen is 

eigenlijk niet belangrijk. Het heeft allemaal met 

elkaar te maken. God, de kinderen, de gastheren 

en gastvrouwen, de mensen van de kerkelijke 

gemeenschap van Purcari – ze spreken met 

dezelfde stem. 

  

Nog zes dagen in een goed bed. Eten dat je kent. 

Nog zes dagen thuis, bij ouders en broers en zussen 

en vrienden en vriendinnen. En dan… op reis! Voor 

sommigen de eerste keer zonder het ouderlijk 

gezin. Misschien zelfs voor het eerst zonder wifi. 

Ik weet dat jullie er zin in hebben. Maar er is vast 

ook wel iets waar je tegenop ziet. Iets waarvan je 

denkt: ‘ik hoop dat dat meevalt…’ Of ‘ik hoop dat 

dat goed gaat…’ Wie van jullie zou zoiets aan ons 

willen (durven) vertellen? 

 

Op kansel 

Het is heel normaal om ergens tegenop te zien. 

Ergens tegenop zien is menselijk. Is ook enkel 

menselijk: wij zijn de enige levende wezens op 

aarde die dat doen. Die zich voorstellingen 

maken. Die zich beelden vormen van hoe iets zou 

kunnen zijn. En daar dan ons soms zorgen over 

maken. 

 

Zonder beelden zouden we niet kunnen. We 

zouden bij alles wat er in ons leven is, telkens 

opnieuw na moeten denken. Dat kan niet. 

Maar dat vormen van beelden kan ons tegelijk 

belemmeren. Zoals wanneer we ons slechts één 

bepaald beeld van God vormen. ‘God is een Vader 

in de hemel’, bijvoorbeeld. Een mooi beeld. Zeker 

als je een goede relatie met je aardse vader hebt. 

Beeld van een God die onvoorwaardelijk van je 

houdt. Die je moed inspreekt en die je helpt de 

wereld aan te kunnen. Beeld van een vader waar 

jullie van zongen in het lied “look through my 

eyes”. Een beschermer die je zegt: ook al wordt 

het wel eens donker, er komt weer daglicht. 

Maar wanneer het ons enige beeld van God wordt, 

doen we er God mee tekort. God is anders dan we 

denken en altijd meer dan we denken. En we doen 

er ook onszelf mee tekort. Want we horen 

bijvoorbeeld niet meer de stem van God in de 

stem van kinderen, die met ons willen spelen. 

 

Op allerlei manieren kunnen beelden ons 

belemmeren. Stel, ik fiets door het dorp en ik kom 

mevrouw X tegen. Ik groet haar vriendelijk. Maar 

wat doet zij: ze groet niet terug! Meteen denk ik 

dan: ‘zou ze boos op me zijn…?’ En voor ik het 

weet zit ik te tobben of ik misschien te lang niks 

van me heb laten horen. Of ze daar misschien 

boos over is. En me daarom niet groet. 

Terwijl er natuurlijk nog tien andere oorzaken 

kunnen zijn waarom ze me niet groette. Misschien 

heeft ze me niet gehoord. Of niet gezien. Of 

misschien was ze in gedachten met iets heel 
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anders bezig. Misschien liep ze zich wel zorgen te 

maken over iets, waar zij zich zojuist een beeld van 

had gevormd – over haar kleinzoon bijvoorbeeld 

die over zes dagen helemaal zonder ouders naar 

Moldavië gaat en daar vast in zeven sloten tegelijk 

gaat lopen. 

 

Hoe meer we de beelden die we vormen in onszelf 

vastzetten en hoe meer we ons erdoor laten 

belemmeren, hoe verder we verwijderd raken van 

God. 

Je ziet het aan de familieleden en bekenden van 

Jezus. Ze hebben een beeld van hem. Hij is de 

timmerman, de zoon van Maria. Ze kennen zijn 

broers en zijn zussen. Hij is één van hen. Hij is een 

dorpsgenoot. 

Dat is het beeld. Het etiket. Iets anders kunnen ze 

daardoor niet zien. En ze wantrouwen hem. “Hoe 

weet hij dat allemaal? Hoe komt hij aan die 

wijsheid? En hoe zit het met al die wonderen die hij 

doet?” 

 

Wanneer je jezelf zo’n vast beeld van iemand hebt 

gevormd, is het moeilijk open te staan. Een vast 

beeld belemmert je in het inslaan van een andere 

weg. Een weg van meer openheid. Van vertrouwen. 

Stefan zei het al: als je op reis gaat zoals jullie, naar 

een land waar veel anders zal zijn dan thuis, is die 

openheid nodig. Nodig om de reis te laten slagen. 

Nodig om te kunnen ontvangen wat je van een 

ander krijgt. Nodig om te kunnen geven wat je zelf 

te bieden hebt.  

 

Hoe stel je je open? Jullie zongen eigenlijk al een 

antwoord op die vraag: kijk eens door de ogen van 

de ander. Ook het lied dat we straks zullen zingen 

heeft die boodschap. Kijk eens om je heen. Kijk 

naar de dakloze. En stel je zijn leven voor. Het helpt 

om dingen anders te gaan zien. Het helpt je om 

jezelf en jouw beeld van de werkelijkheid te 

relativeren. 

 

Jullie gaan naar Purcari. Namens ons allen; 

uitgezonden vanuit de Paulusgemeenschap en de 

Eshofgemeente. Het zal voor jullie in Purcari niet zo 

zijn als voor Jezus in zijn geboorteplaats. De 

mensen zullen jullie met open armen ontvangen 

en blij zijn dat jullie er zijn. 

Jullie hebben daar iets te brengen. Natuurlijk, 

denk je dan: een zak met geld. Waar jullie een jaar 

lang hard voor hebben gewerkt. Maar dat is niet 

het enige en waarschijnlijk ook niet het 

belangrijkste. 

Jullie komen daar in een dorp met één verharde 

weg. Waar mensen niet de mogelijkheden hebben 

die wij hebben om te doen met hun leven wat ze 

zinvol en goed vinden. Eerder zijn de Moldaviërs 

een verloren volk dat niet meetelt. Een beetje 

vergeten in Europa. En zomaar ineens komt daar 

een groep jonge mensen naar ze toe. En die 

mensen zeggen: “ik wil jou leren kennen.” 

 

Dan kan er iets gebeuren. De wonderen die er niet 

waren in Jezus’ geboortestreek, toen hij enkel 

argwaan om zich heen aantrof; geslotenheid, 

vaststaande beelden. Beelden die alles dood 

sloegen. 

Een wonder is dat wat kan gebeuren waar mensen 

open staan voor elkaar. Zonder van tevoren vaste 

beelden te hebben gevormd van de ander. Of van 

wat je van de ander zou kunnen ontvangen of aan 

de ander zou kunnen geven. 

Zo zal dat ook voor jullie zijn. Jullie zullen niet 

alleen geven, maar ook ontvangen. 

Hoe? En wat? 

Dat merk je ter plekke wel. Maak je er een 

voorstelling van en laat die gelijk ook weer los. 

Vertrouw er maar op. Laat je verrassen. 

 

Lied: “Op straat” (“Streets of London”; t. en m. 

Ralph McTell, vert. Guus Meeuwis) 

door de Moldaviëgroep; wie wil mag het refrein 

meezingen. 


