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Zondag 23 augustus 2015 

Tiende van de zomer 

bediening van de doop 

 
 

Lezing uit de geschriften: 1 Koningen 16,29 – 

17,6 

 

Antwoordlied: “Niet ons, o Heer, niet ons zij eer 

gewijd”: lied 115, 1 en 3 (t. Willem Johan van 

der Molen en Jan Wit, m. Genève 1542/Lyon 

1547) 

 

Evangelielezing: Marcus 8,1-21 

 

Antwoordlied/acclamatie: “O Vader, trek het leed 

U aan”: lied 995,2 (t. Ad den Besten, m. Leipzig 

1539) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Begrijpen jullie het dan nog niet?” 

Een uitroep van Jezus. Het evangelie eindigt er 

vanmorgen mee. 

Het is een bekende passage uit het evangelie van 

Marcus. Voor je het weet lees je hier overheen 

met enkel de gedachte: o ja, zo ging dat verhaal. 

Maar lees je aandachtig, dan kun je hierop blijven 

haken. Wat bedoelt Jezus? Wat begrijpen we dan 

nog niet? 

Stel je voor, je bent onderweg in een boot. Dan 

kom je erachter: er is niet voldoende eten voor 

onderweg. “Ze hadden maar één brood bij zich”, 

vertelt Marcus: een verwijzing naar Jezus zelf. 

Jezus als het brood der wereld. Maar die heeft 

straks ook honger. Is het dan vreemd om te 

overleggen hoe het moet met het eten? 

 

“Begrijpen jullie het dan nog niet?” Jezus doelt op 

de grote maaltijd met velen. Waar zelfs nog van 

overbleef, manden vol. Ze hebben ze zelf bijeen 

gehaald. Het was een prachtige ervaring. Zo kan 

het gaan. Waar mensen in weelde baden, 

bekommeren ze zich soms nauwelijks om elkaar. 

Maar als er gebrek is, wordt er naar elkaar 

omgezien. Kan ineens alles worden gedeeld. We 

kennen de verhalen uit de oorlog. En ook 

dichterbij maken we daar wel eens iets van mee: 

hoe mensen aardiger zijn voor elkaar als er 

schaarste is. Een klein voorbeeld. Koop je één 

artikel in de Jumbo of de Albert Heijn, dan zul je 

gewoon moeten wachten in de rij. Sta je in de Lidl 

bij de kassa, dan laten klanten je vaak voorgaan. 

Waarom? Omdat er in de Lidl schaarste is. Er zijn 

altijd te weinig kassa’s open. 

 

Mensen die naar mensen omzien – warm word je 

ervan. Maar we leven nu. En nu zijn we aan boord 

van een schip en er is niet genoeg te eten. 

En dan vraagt Jezus: “begrijpen jullie het dan nog 

niet?” 

Nee, blijkbaar niet. 

Wat is het dat wij maar niet begrijpen? 

 

Anderhalve week geleden hadden we een 

doopgesprek: de doopouders, de ouderling (Herman 

Julsing) en ik. ‘Begrijpen’ was een woord dat niet 

echt een rol speelde. In tegendeel. Er waren vooral 

andere woorden. Rond de vraag wat de doop voor 

jou betekent, bijvoorbeeld. Dankbaarheid is dan een 

belangrijk woord. Als in het lied dat we zongen als 

lofzang: “mijn Vader, dank u wel” – een lied van 

jullie keuze. Dankbaarheid omdat God je een kind 

heeft toevertrouwd. Verwondering ook. En 

verwarring. Dat alles staat nogal in contrast met 

‘begrijpen’. 

 

Zo vertelden jullie, Erwin en Marina, over de 

spannende tijd toen Marina zwanger was. Je had 

met een dubbele longembolie te maken. Dat 

maakte dat je je alles behalve fit voelde. Weken 

van afzien waren het. 

En Marina, je vertelde dat jullie dochter op 24 juni 

werd geboren – één dag na het overlijden van Jan 

Duijnhouwer. Als verpleegkundige had je hem 

verzorgd. Dood en leven zo vlak bij elkaar. Zo is het 

in het bestaan, we weten het. Maar begrijpen? We 

kunnen er eigenlijk niet bij. En nu ben je hier – nog 

herstellend, maar voldoende op de been om 

vandaag de doop van Sanne mee te maken. Je bent 

er dankbaar voor. 

 

En Erik en Miranda – jullie zijn een lange weg 

gegaan. Wat binnen menselijke mogelijkheden ligt, 

hebben jullie gedaan in de hoop op 

gezinsuitbreiding. Jullie geduld is enorm op de proef 

gesteld. Na al die jaren is Xem er nu, als geschenk 

uit de hemel. Door God aan jullie toevertrouwd. 

Ook jullie hebben meegemaakt hoe leven en dood 

er tegelijk kunnen zijn. Kort nadat jullie met Xem 

naar Nederland kwamen, overleed onverwacht jouw 

vader, Erik. Het maakt de doop van jullie zoon 

dubbel emotioneel. 

 

Wanneer het gaat over nieuw leven en over dood, 

zijn ons kennen en ons kunnen beperkt. Dat is de 

werkelijkheid en wij hebben er geen grip op. Een 
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werkelijkheid van dankbaarheid en van verdriet 

tegelijk. Hier valt weinig aan te begrijpen. Het is 

zoals het is. 

Ik denk aan die woorden van Jezus: “begrijpen 

jullie het nu nog niet?” en denk: misschien gaat 

het hem juist hier wel om. Om het besef dat wij 

geen grip hebben op de werkelijkheid. Waardoor 

er ruimte komt voor dankbaarheid en voor 

verwondering. 

Het is alsof Jezus dat gevoel van verwondering 

naar boven wil halen. “Hoeveel manden vol 

stukken brood hebben jullie opgehaald?” Je hebt 

het van heel dichtbij ervaren. Je hebt die manden 

zelf gevuld. Je had geen idee hoe het kon, waar al 

dat brood vandaan kon komen. Maar het was er. 

Hier lijkt het hem om te gaan: dat we begrijpen 

dat we het niet begrijpen. Begrijpen dat we er 

geen grip op hebben. 

 

Het is net als in dat verhaal uit het boek van de 

koningen. 

Waarom moet Elia optreden? Omdat Achab achter 

afgoden aanloopt. Wat doet hij dan? Hij richt een 

altaar op voor Baäl. Hij maakt een totempaal voor 

Asjera. 

Je zou nu zomaar kunnen denken dat dit een 

verhaal is over goden die elkaar bestrijden. Goden 

die jaloers zijn op elkaar en elkaar de macht 

misgunnen. Zoals bijvoorbeeld in de Griekse 

mythologie. Achab deed dingen “waarmee hij de 

HEER, de God van Israël, tergde”, horen we. Je 

zou het zomaar kunnen denken. 

Maar daar gaat het niet om. Baäl en Asjera zijn 

goden van de vruchtbaarheid. Aanbidden van Baäl 

en Asjera, dat is proberen grip te krijgen op regen 

en zon, op vruchtbaarheid en voorspoed. “Ik 

breng jou een offer, dan geef jij mij zon en 

regen.” Het is denken in magische handelingen. 

“Als ik op de tegels stap en niet op de naden 

ertussen, dan wordt mijn opa beter.” 

Het is de drang om te beheersen. Het is denken 

dat je het allemaal aan kunt sturen. Uiteindelijk is 

de verering van Baäl en Asjera hetzelfde als 

vertrouwen op eigen kracht. Afgoden dienen, dat 

is: denken dat alles afhangt van je eigen 

inspanningen. 

 

Zo gaat het bij de opbouw van Jericho. Stad die 

symbool staat voor alles  

wat verderfelijk is. De plek van gewin ten koste 

van anderen. Van corruptie. Van machtsmisbruik. 

Wie deze stad opbouwt, bouwt aan zijn privé-

imperium. Die gaat voor het eigenbelang. Voor ‘ik’ 

in het centrum en de rest en God in de marge. 

Dat heeft een heel hoge prijs. Het gaat ten koste 

van anderen. Het kost de bouwer zelfs twee van 

zijn eigen zoons. 

 

Maar regen – op regen hebben we geen grip. Nog 

steeds niet. We kunnen elkaar uitbuiten, we kunnen 

elkaar het leven zuur maken, maar wat het weer 

doet gaat buiten onze beheersing om. Dat drukt ons 

met de neus op het feit dat we de werkelijkheid niet 

in de hand hebben. Het leven niet, en ook de dood 

niet. De regen niet en ook droogte niet. 

 

“Begrijpen jullie het dan nog niet?” vraagt Jezus. 

Dat je zelf de werkelijkheid niet kunt beheersen – 

maar dat je alles van God mag verwachten? Dat al 

het heil, alles wat een mens heel maakt, van God 

komt? 

Wees je bewust van je eigen verantwoordelijkheid. 

Jullie delen het brood uit. Je deelt jezelf met 

anderen. Het goede dat God je geeft is er om te 

delen met elkaar. Jullie zijn Gods handen. Als in het 

lied “you raise me up”: God, aanwezig in die ander 

naast je. Die je opbeurt wanneer je down bent.  

Maar denk niet dat het allemaal van jou afhangt. 

Dat jij het alleen voor elkaar moet boksen. Denk 

niet dat je het wel allemaal beheersen kunt. 

 

Laat die controle los. Geniet van de ruimte die dat 

geeft. Voel je vrij van krampachtigheid. Voel de 

kracht van vertrouwen. 

 

 

Muziek: “You raise me up” (tekst zie zondagsbrief) 

 

Lied: “Het brood in de aarde gevonden”: lied 390 

(t. Huub Oosterhuis, m. Albert de Klerk) 

 


