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 Zondag 17 januari 2016 

 

Oecumenische viering in de  

‘week van gebed 

voor de eenheid van de christenen’ 

Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 

Hoevelaken 

 

Thema: het woord is aan jou 
 

 

Lezing uit de Torah: Exodus 19,3-6 (Ellie) 

 

Lied: “Die mij droeg op adelaarsvleugels” (t. 

Huub Oosterhuis/Dt 32,11, m. Marinus Pool) 

 

Lezing uit het evangelie: Matteüs 5,13-16 (Linda) 

 

Antwoordlied: “Deze woorden aan jou 

opgedragen” (t. Huub Oosterhuis, m. Tom 

Löwenthal; Verzameld Liedboek p.516-517) 

 

Uitleg en verkondiging (Linda) 

 

Vlak voor ik met het schrijven van deze 

overdenking begon, kreeg ik het bericht van Ellie 

dat ze ziek is. Op de één of andere manier kwam 

dat niet helemaal binnen. Ellie houdt ons altijd op 

de hoogte van anderen die ziek zijn. Ze is er als 

anderen ziek zijn, vraagt aandacht voor hen. En 

nu ging het slechte nieuws over haar. Dat past 

niet in mijn plaatje van Ellie. Het lijkt de wereld 

op zijn kop.  

Misschien herkent u dat wel. Bij een boodschap 

van ziekte of verlies zijn vanzelfsprekendheden 

opeens niet vanzelfsprekend meer. Je moet je 

beeld bijstellen. En vaak ook je gedrag 

aanpassen. Dat geldt niet alleen voor degene 

over wie het slechte nieuws gaat. Het geldt ook 

voor zijn of haar omgeving. Dat is best lastig. 

Het doet wat met je. Gevoelens van onbegrip, 

verbijstering, boosheid, machteloosheid, verdriet, 

bezorgdheid, teleurstelling… Al die gevoelens die 

we niet prettig vinden om te ervaren… Die 

gevoelens die ons confronteren met het feit dat 

de wereld niet maakbaar is… Al die gevoelens 

waar we het liefst gelijk afstand van doen... Die 

zijn er dan opeens volop en nemen ons in beslag.   

Vandaag is het de start van de week van gebed 

voor de eenheid. Het thema daarvan is: “Het 

woord is aan jou”. Wat ik net zei is daarvoor 

misschien geen passende inleiding. De inleiding is 

ook bij de lezingen van vanochtend lastig te 

rijmen. Bij Mozes en Jezus die een boodschap 

van God kregen. Een boodschap om over te 

brengen. Een boodschap die maakt dat we ons 

bijzonder voelen. Want daarin  zijn we – 

afhankelijk van tot welke groep toehoorders we 

horen –  ‘van alle volken het bijzondere 

eigendom van God’ of ‘het zout der aarde’ en ‘het 

licht van de wereld’. Slecht nieuws contrasteert 

behoorlijk met goed klinkende boodschappen als: 

We zijn bijzonder! We hebben het voor het 

zeggen!  

Toch is het er tegelijkertijd. Het slechte en het 

goede. En het nodigt uit tot vragen. Soms 

verwacht je dat er iemand is die dat kan 

beredeneren. Die verantwoording kan afleggen, 

of het anders kan organiseren. Je gaat misschien 

uit van een verband: als het één zo is, dan kan 

het niet zo zijn dat... Mogelijk willen we dat 

verband ook graag zien. We zijn nu eenmaal 

opgegroeid in een ‘oorzaak en gevolg’-denken. 

Vanuit het idee dat we dan grip kunnen krijgen. 

Vanuit de maakbaarheidsgedachte. Maar zo 

eenvoudig is het leven niet. Soms is het leven 

niet meer dan een moeilijk, niet te rijmen 

vraagstuk.   

Terwijl dat door mijn hoofd speelde, moest ik 

denken aan het verhaal van Victor Frankl. 

Misschien kent u zijn naam wel. Victor Frankl was 

een Oostenrijks arts. Hij leefde in de vorige 

eeuw. Van Joodse afkomst was hij. In de tweede 

wereldoorlog zat hij in een concentratiekamp. In 

dat kamp maakte hij de meest verschrikkelijke 

dingen mee. Hij verloor daarbij ook nog eens zijn 

gezin. In zijn boekje ‘De zin van het bestaan’, 

schreef hij daarover. Zelf overleefde hij die 

periode. Frankl ontwikkelde na de oorlog een 

therapie voor mensen die vastliepen. Voor 

mensen die geen antwoord wisten op hun 

levensvragen. Op vragen over bijvoorbeeld lijden 

en leed. Vragen waarmee hij veel mensen had 

zien worstelen. 

Frankl zei daarover: “Het is niet aan jou om het 
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leven te bevragen. Het leven stelt juist de vraag 

aan jou”. Uit wat ik om me heen zie, denk ik, “hij 

heeft gelijk”. Hoe lastig het ook is om te 

accepteren: het heeft niet zoveel zin om je af te 

vragen waarom er leed en onrecht is, 

verdeeldheid en oorlog. Daardoor gaat het niet 

over. Daardoor wordt het ook niet minder. Het is 

ook niet zinvol om iemand er de schuld van te 

geven. Of het bestaan van God in twijfel te 

trekken. Of niet te bidden voor eenheid. Ook 

daar worden de duistere kanten in ons leven niet 

lichter van.  

Het leven stelt juist de vraag aan jou. En Frankl 

nodigt ons uit om zelf onze levensvragen te 

beantwoorden. En ook bij andere vragen worden 

wij uitgenodigd tot een antwoord. Het thema van 

onze viering vandaag, zegt het ook: ‘Het woord is 

aan jou’… 

Nu veronderstelt een antwoord wel een vraag. De 

evangelielezing kan de vraag oproepen: wanneer 

leven we zo goed, dat we het zout der aarde zijn, 

dat God ons bijzonder vindt? Over het antwoord 

zijn we het niet altijd eens. Die vraag heeft tot 

behoorlijk wat verdeeldheid geleid. We hebben 

elkaar bestreden. We bestrijden elkaar nog 

steeds. Hier in Hoevelaken misschien wat 

minder, maar als we naar de rest van de wereld 

kijken…  

Blijkbaar willen mensen zich onderscheiden. 

Bijzonder zijn. Bevoorrecht. En dus leven we 

volgens regels. Regels uit bijvoorbeeld heilige 

boeken. Of volgens regels van schriftuitleggers 

van die boeken. Mensen die ons vertellen: dit 

vraagt God van ons.  

Toch lijken die regels het doel soms voorbij te 

schieten. We laten de regel wel eens te leidend 

zijn. In onze drang om het goed te willen doen. 

Om goed te zijn in de ogen van God. Soms 

missen we dan de hogere boodschap. Die 

boodschap van onvoorwaardelijkheid. Van 

oordeelloosheid. Van acceptatie en vrede. Van 

liefde. Leven volgens die hogere boodschap… dat 

maakt ons het zout der aarde. Maar van daaruit 

leven vraagt wel wat van ons. Het is niet kiezen 

voor de makkelijkste weg. We kiezen er dan voor 

om onze emoties niet de hoofdrol te laten 

spelen... We kiezen er dan voor onszelf niet 

centraal te stellen. Het zijn de keuzes waarvoor 

je diep in je ziel moet kijken. In je ziel, waar God 

de weg getekend heeft. Op die manier leven, dat 

heeft Jezus ons voorgedaan. Op die manier te 

antwoorden: op de vragen die het leven jou stelt; 

op de vragen die God jou stelt… Dat maakt je het 

zout der aarde. Het licht van de wereld. Of je nu 

Christen bent of niet. 

We worden niet continu bevraagd door het leven. 

Een deel gaat vanzelf. Daarvoor kunnen we God 

dankbaar zijn. En er is ook een deel dat best 

maakbaar is. Daarbij geeft God ons Zijn 

vertrouwen.  Maar voorspoed en maakbaarheid 

zijn er niet altijd. De kunst is – misschien is het 

zelfs onze opdracht –  om nieuwsgierig te blijven. 

Ook wanneer het tegenzit. Ook wanneer het 

leven niet doet wat jij wilt. 

 

Wat vraagt het leven dan van mij? Wat vraagt 

God van mij? God nodigt uit om dat te 

onderzoeken. Hij nodigt uit om daarop antwoord 

te geven. Wat is je antwoord? Is het 

onvoorwaardelijkheid of is het ‘voor wat, hoort 

wat’…  Is het oordeelloosheid of oordeel… 

Barmhartigheid of meedogenloosheid… 

Acceptatie of verzet… Eenheid of verdeeldheid… 

Is het vrede of oorlog…? Is het liefde of haat…?  

Bidden om eenheid, is ook bidden om kracht. Om 

wijsheid. Wijsheid bij het afwegen van keuzes. 

God spoort je aan om het zout der aarde te zijn, 

het licht in de wereld. Hij legt je niet op wat te 

kiezen. Het woord is aan jou. 

 

 

Lied: “Uit vuur en ijzer, zuur en zout” (t. Huub 

Oosterhuis, m. Poolse volksmelodie; Gezangen 

voor liturgie 531) 

Intussen worden manden doorgegeven, waaruit 

ieder een zakje zout mag nemen. 


