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Zondag 6 september 2015 

 twaalfde van de zomer 

 

 

Evangelielezing: Marcus 8,27 – 9,1 

 

Acclamatie: “Laudate Dominum” = Psalm 117,1 

(Taizé) Vertaling: “loof de Heer, halleluja” 

De solisten beginnen. Na twee keer mogen allen 

invallen en voor zichzelf één van de partijen kiezen 

(sopraan, alt, tenor, bas). We herhalen het lied 

verschillende keren. Lodewijk geeft aan wanneer 

we het beëindigen. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Wat geloof ik? 

Bij het voorbereiden van deze dienst stelden we 

ons die vraag. De nieuwe ambtsdragers en 

pastoraal medewerkers en ik. Wat geloof ik? En in 

welke woorden herken ik dat geloof? 

 

“Ik geloof dat ik niet alleen sta, waar ik ook leef.” 

Zo begon een van de geloofsbelijdenissen die we 

lazen. Jij zei, Ellen, dat dit je raakte: dit heb je zelf 

ervaren. 

Sommigen voelen veel voor de apostolische 

geloofsbelijdenis. We zongen hem in de 

doopdienst, twee weken terug. Je herkent er je 

wortels in, de wortels van de traditie. “Maar,” zei 

Lenie, “hij is wel erg verstandelijk.” 

 

Er was een tijd waarin het daar vooral om ging. 

Dat je wist wat je moest geloven. Dat geloven om 

feiten ging. Dat is nu niet meer zo – voor velen van 

ons althans. Dat houvast, als je het een houvast 

mag noemen, zijn we kwijt. 

Geloven in onze tijd heeft meer met ervaring te 

maken. Met individualiteit. Ieder van ons kan weer 

iets anders geloven. En allemaal zijn we zoekende. 

Het wordt er misschien niet makkelijker op. Maar ik 

zie het als winst. Wanneer je twijfelt, wanneer je 

zoekt, is er sprake van geloofsgroei. Wanneer je 

het allemaal ‘wel weet’, sta je stil. 

 

Toch, merkte ik, is er ergens in ons iets van dat 

‘weten’. In elk van ons, zoals we daar zaten te 

praten – en ik denk ook in ieder van ons, zoals we 

hier zitten. Iets als een overtuiging, die misschien 

moeilijk in woorden te vangen is – maar wel van 

diep van binnen komt. Iets wat ons voedt. Wat 

misschien wel meer met intuïtie te maken heeft 

dan met wat we rationeel bedenken. Iets wat ons 

ontroeren kan, wanneer we woorden lezen of 

horen die bij die overtuiging aansluiten. Of 

wanneer we een lied zingen waarin kernachtig 

wordt verwoord wat jou dierbaar is. 

 

Ik merkte dat bij Gert de Gans. Hoe er diep van 

binnen iets was wat hem voedde. En wat hij 

hoorde klinken in verschillende liederen. 

Gisteren hebben we afscheid van hem genomen. 

Hij was een mens die zich gedreven inzette voor 

gerechtigheid en voor behoud van de schepping. 

Van wereldproblematiek wist hij veel. En hij wist 

ook: we gaan het tij niet keren. Wij mensen gaan 

de honger niet uitbannen. Of het klimaat redden. 

Hij zag het somber in. 

En toch geloofde hij, eigenlijk tegen beter weten 

in, dat de wereld nooit los van God zou zijn. Dat 

we bij God geborgen zijn. Een lied bij uitstek laat 

dat horen: psalm 23. “de Heer is mijn herder, het 

ontbreekt mij aan niets”… Wat weten wij van God? 

Elk beeld dat we voor God gebruiken, schiet 

tekort. Hij is altijd groter dan wij denken. Zou hij 

ons dan niet vast kunnen houden? “Hij schept ons 

hier een nieuwe dageraad, hij roept ons aan: ‘Ik 

zal jou niet begeven’.” 

 

Dat er iets kan zijn, dat je heilig is, dat je van 

binnen voedt – dat merkte ik bijvoorbeeld aan 

verschillende mensen op zondag 2 augustus. 

Edward van der Kaaij ging voor in een dienst 

waarin de maaltijd van de Heer werd gevierd. 

Sommigen konden dat niet meemaken. Het riep 

voor hen een innerlijk conflict op. Kan iemand die 

niet in het historische bestaan van Jezus gelooft, 

voorgaan bij de viering van de maaltijd? En 

vervolgens komen vragen boven als: waar gaat 

het mij om bij de viering van de maaltijd? Wat 

betekent dat voor mij, wat doet het aan mij? 

 

Ik ben blij dat we niet elkaar met leerstellingen om 

de oren slaan. Dat er ruimte is. Dat er plek is voor 

ieders eigenheid in geloven. 

Dat brengt echter met zich mee dat je soms, 

onverwacht misschien, op een grens kunt stuiten. 

Op iets wat je niet kunt meemaken. Iets wat je 

van je stuk brengt. Dat is niet verkeerd. Want het 

zet je aan het denken. En dat is een heilzame 

ontwikkeling. Dan gebeurt er iets. Dan kun je 

groeien. 

 

Misschien is dat ook wel wat er met Petrus 

gebeurt. Hij herkent in zijn rabbi de gezalfde van 
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God. “U bent de messias,” zegt hij. Maar dan 

begint Jezus over lijden, verworpen worden en 

dood. Petrus kan dat niet meemaken. Het brengt 

hem van zijn stuk. Hier heeft hij geen ruimte voor. 

 

Ik heb het altijd erg hard gevonden, zoals Jezus 

hem daarna terechtwijst. “Ga terug, achter mij, 

Satan!” Moet dat nou zo? Kan het niet iets 

vriendelijker? 

Misschien is dat wel iets wat ik niet mee kan 

maken. Iets voor mij om over na te denken. 

 

Wat Jezus daarna echter zegt, kan ik beter 

plaatsen. “Je denkt niet aan wat God wil, maar 

alleen aan wat de mensen willen.” Zo kan het 

gaan. Wanneer wij met een klemmend verzoek bij 

God komen, of wanneer wij in ons leven iets per se 

willen – en het gaat toch anders. Dan kan ons 

wensenprogramma het zicht op God blokkeren. 

Want dan kunnen we denken: ‘God is ver weg, niet 

te vinden in mijn leven’, of ‘God luistert niet naar 

mij’. 

Zo kan het ook gaan wanneer we denken te weten 

hoe het zit met God; met geloof; met Jezus. We 

kunnen dingen denken, dingen geloven en die 

vervolgens als het ware laten stollen. Ze zetten 

zich als brokjes vast in onze hersens. Op die 

punten weten we dan precies hoe het zit. Maar met 

God heeft dat weinig meer te maken. Eerder met 

een afgod. Voor God is er dan geen ruimte meer. 

 

Wat Jezus hier vraagt, is een van de moeilijkste 

dingen: je eigen wensen en je eigen overtuigingen 

relativeren. Durven zeggen zoals hij deed in 

Getsemane: “laat deze beker alsjeblieft aan mij 

voorbij gaan, maar niet mijn wil maar uw wil 

geschiede.” Durven zeggen: “dit geloof ik, maar 

wat jij gelooft heeft evenveel recht van bestaan; 

ook al kan ik het niet meemaken.” 

Dat is moeilijk. Veel liever relativeer ik toch niet 

álles. Houd ik aan bepaalde waarheden vast. Zodat 

mijn leven niet op zijn kop komt te staan, maar ik 

er zelf enige grip op houd. 

 

En dan klinken die woorden: “ieder die zijn leven 

wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn 

leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal 

het behouden.”… 

Durven we open te staan? Ons leven op zijn kop te 

laten zetten? En toe te laten wat we eigenlijk maar 

niks vinden…? 

 

We doen ons best. 

Daarom is deze liturgie als het ware een 

lappendeken. Een quilt. We zingen een paar mooie 

liederen van Huub Oosterhuis. Voor sommigen van 

ons dé dichter van hun geloofswoorden. En we 

zingen twee chants uit Taizé. Liederen die herhaald 

moeten worden, zodat je als het ware in een flow 

komt. Dromerig haast, zonder er voortdurend grip 

op te hebben of te moeten nadenken bij de 

woorden of de noten. Waardoor een ruimte 

ontstaat waarin God zelf in jou iets kan zeggen. En 

we zingen een Engels opwekkingslied: “Heer, ik 

kom bij U”. Diana vertelde hoe ze in Utrecht 

enkele jaren bij een evangelische gemeente 

kerkte. Niet alles vond ze daar fijn. Maar wel een 

lied als dit. Het verwoordt voor haar wat ze 

gelooft. Wat uit haar diepste innerlijk naar boven 

komt. 

 

Persoonlijk heb ik het meest met Oosterhuis, dan 

met Taizé, en het minst met opwekkingsliederen. 

Maar hé… ook dat kan een gestolde gedachte 

worden. Een idée fixe. Een gedachte waardoor ik 

niet meer toelaat wat ik eigenlijk maar niks vindt. 

Zoals Petrus doet. Hij wijst Jezus terecht: je moet 

niet zo spreken, het niet hebben over lijden, dat 

past niet bij een messias! Een idée fixe van Petrus. 

“Een messias zegt zoiets niet.” Hij schaamt zich 

voor zijn rabbi, op dat moment. 

 

Gestolde beelden zijn er om ze te laten smelten. 

Zoals gestolde afkeer van een bepaald soort 

liederen. Laat die maar smelten als sneeuw voor 

de zon. Dan kan er ruimte ontstaan. Ruimte 

waarin God kan spreken. Ruimte waarin waar kan 

worden wat Jezus zegt: “Sommigen die hier 

aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de 

komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht 

hebben meegemaakt.” 

 

 

Lied: “Wie aan dit bestaan verloren”: lied 845,3 

(t. Huub Oosterhuis, m. Henri Heuvelmans)  


