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Zondag 15 januari 2017 

 

Oecumenische viering in de  

‘week van gebed voor de eenheid’ 

Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente 

Hoevelaken 

 

Thema: jouw hand, mijn glimlach 
 

 

Lezing uit de brieven: 2 Korintiërs 5,14-20 

 

Evangelielezing: Matteüs 5,23-24 

 

Lied: “Kom, Geest van God”: lied 333 

(driemaal) (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 

Eenmaal allen eenstemmig, tweemaal allen 

meerstemmig: 

 

Overweging  

 

Verzoening. Matteüs schrijft: “Wanneer je dus je 

offergave naar het altaar brengt en je je daar 

herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 

laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst 

met die ander verzoenen en kom daarna je offer 

brengen.” En, in de woorden van Paulus: “wij 

smeken omwille van Christus: laat u met God 

verzoenen!” 

 

Het thema komt van tijd tot tijd langs in de Week 

van Gebed. In mijn archief zag ik het ook. De 

kerken die deze week voorbereiden hebben er 

een voorkeur voor. Precies twintig jaar geleden 

ging het op deze zondag over exact dezelfde 

lezing uit de tweede brief van Paulus aan de 

christenen in Korinthe. Die keer was de lezing 

aangereikt door christenen in Scandinavië. Deze 

keer komt de suggestie uit Duitsland. 

 

Waar komt dit thema toch steeds vandaan? Is er 

onder christenen van verschillende kerken zoveel 

nood aan verzoening? Bestaat er tussen de 

verschillende kerken zoveel argwaan, 

concurrentie misschien wel, strijd over wie de 

‘ware kerk des Heren’ is? 

Die strijd is ons denk ik vreemd… 

Nu hebben we hier maar met twee verschillende 

denominaties te maken: onze oecumene bestaat 

uit rooms-katholieken en protestanten van de 

Protestantse Kerk in Nederland. Beter nog kan ik 

zeggen: als Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente. De Dorpskerk doet niet mee. De 

Hersteld Hervormden doen zeker niet mee. Maar 

ook een evangelische gemeente is geen deel van 

onze oecumene, noch een baptistenkerk of een 

gereformeerde gemeente. 

We hoeven het dus alleen maar met z’n tweeën 

eens te worden. En dat zijn we wel. Als 

Paulusgemeenschap en Eshofgemeente kunnen 

we elkaar zonder veel moeite vinden: er is 

herkenning. En er is wederzijds respect. 

Natuurlijk kerken de meesten van ons het liefst 

in het eigen kerkgebouw, binnen de eigen 

traditie. Maar dat heeft niet te maken met 

onverzoenlijkheid. Dat heeft met andere dingen 

van doen: met hoe we zijn opgegroeid. Met 

gewoonte. Met herkenning van de eigen traditie. 

Met nestgeur. 

 

Dus als we na willen denken over verzoening, 

hoeven we het niet te hebben over verzoening 

met elkaar, als gelovigen van verschillende 

kerkgemeenschappen. Waarover kunnen we dan 

wel nadenken? 

 

Ik had het er met Henk over. Dat levert altijd 

stof op. Hij is het vaak niet met me eens en 

steekt zijn kritiek niet onder stoelen of banken. 

“Denk eens na over het gebed om ontferming,” 

zei hij. “Jij maakt er voorbeden van. In de 

voorbeden kun je bidden voor van alles wat niet 

goed gaat. Maar het gebed om ontferming is iets 

anders. Dat gaat over wat mij in de weg staat in 

mijn relatie met de Eeuwige. Dat gaat over mijn 

fouten. Het is een schuldbelijdenis. Maar dat hoor 

ik er bij jou niet in.” 

Daar zit wat in. 

Het smeekgebed – gaat dat deel van de liturgie 

niet bij uitstek over verzoening? 

 

Maar eenvoudig is het niet. Geef maar eens 

antwoord op die vraag: wat staat mij in de weg 

in mijn contact met God…?  

Het zou een mooi gesprek kunnen geven. 

Wanneer we het daar samen over zouden 

hebben. Een geloofsgesprek. 

 

We denken wel eens dat we een geloofsgesprek 

hebben. Maar is dat ook zo? Delen we met elkaar 

hoe ons contact met God is…? 

Meestal doen we iets anders: we praten óver 

God. We ventileren onze mening over God. Ik 

hoor wel eens iemand uitroepen: “Hoe kan hij die 

ellende toch laten gebeuren! Alle oorlogen en 

natuurrampen in de wereld! En alle ziekte die er 
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is…” We weten vaak goed wat God zou moeten 

doen. We weten hoe God zijn bestaan zou 

moeten bewijzen. Het is of we al die 

Bijbelverhalen wel aardig vinden, maar ze niet 

echt tot ons door laten dringen. We hebben net 

nog van Gods komst in deze wereld gehoord: in 

een kind, in een stal, in een onbetekenend dorp. 

We hoorden van een hele serie belangrijke 

mensen van het politieke wereldtoneel, Augustus 

en Quirinius en Herodes, waarmee de evangelist 

Lukas zegt: dáár gebeurt het níet. En toch 

verlangen we van God grote ingrepen. Of weten 

tenminste hóe hij ons zou moeten laten zien dat 

hij er is. We hebben wel een verlanglijstje. 

 

Praten we ook wel eens met God? 

Of we nu gewend zijn om met God te praten of 

niet – het houdt voor velen van ons iets 

ongemakkelijks. Iets onzekers. Iets waarbij je 

niet weet of je gehoord wordt. Een gesprek 

waarin je geen duidelijk hoorbaar antwoord 

krijgt. En waarbij je niet weet of je wat je wél 

denkt te horen, kunt duiden als ‘van God’. 

Wanneer we naar de geschiedenis kijken, is dat 

ongemakkelijke al een paar honderd jaar geleden 

begonnen. Toen mensen zich los gingen maken 

van God. Toen God niet meer werd gezien als 

deel van onze werkelijkheid, maar als iets 

daarbuiten. Een extraatje. God kwam los van ons 

leven te staan. De wetenschap, die werd onze 

werkelijkheid – en God stond daarbuiten. 

Wetenschap, dat was beide benen op de grond. 

God, dat was iets zweverigs. Iets voor 

geïnteresseerden. 

 

Zouden we het misschien ook om kunnen keren? 

Staan met beide benen op de grond, dat is: 

vertrouwen op God. 

Dat is weten dat we een heel eind komen in het 

beheersen van ons leven en van de wereld, via 

onze wetenschap en techniek, maar het leven 

uiteindelijk niet in de hand hebben. 

Staan met beide benen op de grond, dat is weten 

dat het een illusie is dat ik gelukkig word door 

meer te verdienen, meer spullen te kopen, in een 

groter huis te gaan wonen. Dat is beseffen dat ik 

graag gezien word, graag succes heb, dat ik 

graag wil dat er naar mij geluisterd wordt – maar 

dat mij dat ook als het ware gevangen zet. 

Gevangen in een bestaan waarin de eisen steeds 

hoger worden. Dat dit erg vermoeiend is, 

vermoeiend om steeds maar mezelf waar te 

moeten maken. Ik hoor hoe vermogende 

zakenmensen dat doen, hoe ze steeds weer 

bedrijven opkopen om hun eigen status op te 

vijzelen en om in hun club te kunnen opscheppen 

over hun nieuwste aanwinst. En ik bedenk dat ik 

eigenlijk niets anders doe – maar dan in het 

klein. 

 

Is dit niet hoe het is? Is dit niet onze 

werkelijkheid? 

En als het zo is – is het dan niet tijd om met 

beide benen op de grond te gaan staan? 

Om weg te halen wat tussen God en ons in staat? 

En waar ons dat niet lukt, te roepen om hulp – te 

roepen tot God om zijn ontferming? 

 

Wat er tussen ons en God in staat – dat kan 

alleen ieder voor zich beantwoorden. 

Kijk ik naar mijzelf, dan weet ik: dat steeds weer 

denken dat ik niet goed genoeg ben zoals ik ben; 

dat ik harder mijn best moet doen – dat staat 

tussen mij en God in. Want dat maakt dat ik 

teveel met mezelf bezig ben. Dat ik voortdurend 

mezelf aan het beoordelen ben. Dat ik dus in een 

kringetje om mezelf heen blijf draaien. En dat ik 

leef in een illusie, namelijk dat het me ooit lukt te 

bereiken waar ik naar streef. Dat ik bovendien 

onvrij ben, wanneer ik me hiermee bezig houd. 

Want er komt meer ruimte om onbekommerd lief 

te hebben, zonder op een effect zoals waardering 

uit te zijn, wanneer ik die constante beoordeling 

van mezelf loslaat. 

Ik denk dat ik het niet alleen kan. Dat ik niet 

puur door wilskracht mezelf kan veranderen. Dat 

daarvoor meer nodig is. Dat ik daarvoor God 

nodig heb – die mij aanziet met milde ogen. 

Kyrie eleison – Heer, ontferm u. 

 

“Verzoening,” schreef iemand, “is Gods zoektocht 

naar mensen.” Gods hand – onze glimlach. 

Dat we ons mogen richten op die God, die ons 

zoekt en aanneemt zoals wij zijn. Om weer met 

beide benen op de grond te komen staan. 

 

 

Lied: “Samen op de aarde”: lied 993  

(t. Willem Barnard, m. Kenneth George Finlay) 

Vers 1 cantorij/koor: 


