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Zondag 29 januari 2017 

 vijfde na Epifanie  

 
 

Lezing uit de profetie: Sefanja 2,3; 3,9-13 

 

Lied: “Zij zullen de wereld bewonen”: lied 763, 

1+2+5 

 

Evangelielezing: Matteüs 5,1-12 

 

Lied of acclamatie: “Altijd aanwezige” (t. Simone 

Huisman, m. Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 

tweemaal 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Ik zie dit niet als een roeping, hoor!” zei Jan. 

Dat gaf natuurlijk meteen een mooie insteek 

voor ons gesprek. Wouda Bakker, Jan Beitler, 

Ellen van der Linden en ik – we zaten bij elkaar 

om ons op deze viering voor te bereiden. En dit 

was een van de eerste dingen die Jan zei. “Dit is 

geen roeping!” 

Roeping – wat is dan roeping? “Dat heeft voor 

mij met worsteling te maken,” zei Jan, “en daar 

zit ik niet op te wachten.” Een worsteling. Jan 

kent het uit de meer bevindelijke traditie  – die 

van de Dorpskerk. Ik associeer die worsteling 

met nachten wakker liggen waarin je je ernstig 

afvraagt: is het wel echt God die mij roept? Of is 

het mijn eigen ijdelheid? Zeg ik ‘ja’ tegen het 

ambt om de juiste redenen? Wil ik me voor de 

gemeente inzetten? Of wil ik me vooral voor 

mezelf inzetten, zelf een tijdje vooraan staan, de 

dienst uitmaken? Om het met een symbool te 

zeggen: wil ik vooral de ladder op? 

 

We hebben denk ik het ‘geluk’, tussen 

aanhalingstekens wellicht, dat het ambt in onze 

ogen geen speciale status meer heeft. Of bijna 

niet meer heeft. Rijk werd je er al nooit van. 

Maar status krijg je er dus ook niet meer door. 

Of macht. Dat zijn de dingen waar Sefanja voor 

waarschuwt. Wees niet overmoedig of 

hoogmoedig, zegt hij. Voor wie alleen maar die 

ladder op wil, zal geen plaats zijn in het nieuwe 

Jeruzalem. 

Maar er is weinig ‘aards’ mee te winnen, als je 

ambtsdrager wordt. Geen geld, geen roem, geen 

macht. We kunnen die waarschuwing van 

Sefanja dus wel naast ons neerleggen. 

 

Alhoewel – is dat wel helemaal zo? 

“Gelukkig wie nederig van hart zijn,” zei Jezus. 

Sefanja heeft het ook al over die nederigheid. Als 

ik nadenk over wat ambtsdragers doen, denk ik 

onder andere aan leiding geven en besturen. 

Iemand moet dat tenslotte doen. Er moeten 

mensen zijn die zorgen dat alles blijft draaien. 

Maar gaat het dan om besturen? Mart had laatst 

een beter woord: het gaat om dienen. 

Dienen, dat is: niet jóuw wil aan anderen 

opleggen. Niet denken dat jouw plannen allemaal 

uitgevoerd moeten worden. Niet op jouw manier 

dit kerkelijk bedrijf runnen. Maar wel 

bijvoorbeeld luisteren naar waar behoefte aan is 

en dát helpen organiseren. Het gaat niet om mij, 

maar om God. Gods stem die klinkt in wat die 

ander aan mij vraagt, of nodig heeft, of 

voorstelt. 

Dienen, dat is Jezus volgen, waar Gert Landman 

het vorige week over had. Jezus die ons roept 

om vissers van mensen te zijn. Om leven op te 

diepen uit donker water. 

 

“Als ambtsdrager worden maar niet betekent dat 

ik de leer van de kerk mee moet bepalen!” zei 

Jan ook. “Ik ben een doener, laat mij maar 

praktische dingen doen.” En daarin heeft hij denk 

ik op een mooie manier samengevat wat het 

ambtsdragerschap inhoudt. Niet aan anderen iets 

opleggen. Niet voorschrijven. Maar luisteren naar 

waar behoefte aan is en daar op in gaan. Dat 

dóen. Dienen, dus. 

 

Over wat dit dienen inhoudt, schrijft Matteüs een 

hele Bergrede vol. Een Bergrede waarin Matteüs 

al het belangrijke bij elkaar heeft gezet. Alles wat 

hem is overgeleverd aan uitspraken van Jezus. 

Hij zet het op een belangrijke plek: direct na de 

roeping van de leerlingen. Hier staat waartoe ze 

geroepen worden. Hier staat wat Jezus zélf ziet 

als zijn missie. En waar hij óns toe oproept. 

Dat gebeurt niet voor niets op een berg. Een 

berg – dat is in Bijbeltaal: de plek waar God 

dichtbij is.  Wanneer je op een berg klimt, laat je 

God in jezelf binnen. 

“Gelukkig wie nederig van hart zijn…”, begint hij. 

Deze eerste woorden, de zaligsprekingen: ze zijn 

de kern. Dit zijn de woorden die je je steeds voor 

ogen kunt houden, wanneer je weten wilt waar 

het om gaat in dat geroepen zijn. 

 

Een roeping, bedachten we in ons gesprek, dat 
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is: luisteren naar waar je nodig bent. En tegelijk: 

luisteren naar waar je past. Jan, jij hebt het idee 

dat je past in het college van kerkrentmeesters: 

daar moet immers praktisch werk worden verzet. 

En Wouda, de diaconie is voor jou een goede 

plek, denk je: daar waar de focus ligt op het 

delen. Zoals jij jouw kennis deelt met docenten 

op Haïti. 

 

Maar we weten allemaal dat het mensenwerk 

blijft. En er kunnen momenten van frustratie 

komen. Zoals ook anderen die hebben 

meegemaakt – vraag maar aan Herman en Trudy 

Julsing en Martie Doppenberg, die vandaag 

afscheid nemen. Je ontkomt er niet aan. Het 

liefst zou je willen dat juist in de kerk alles 

anders ging, dat we in de kerk een soort betere 

mensen zouden zijn – maar dat is niet het geval. 

Je hebt mooie ideeën, goede plannen, maar 

krijgt het logge instituut dat we zijn als kerk niet 

mee, je merkt dat mensen zich verzetten tegen 

veranderingen. Of dingen gaan fout, terwijl je 

alles zo goed had georganiseerd. Of er ontstaan 

spanningen, terwijl ieder toch het beste voor 

heeft met elkaar en met het werk in de kerk. En 

misschien ben je zelf ook niet altijd diplomatiek, 

gewoon omdat je het wel eens zat bent. Of 

misschien merk je hoe moeilijk écht luisteren is. 

Je voelt je niet gehoord, maar luistert soms ook 

zelf niet goed. En dan kan het gebeuren dat je 

denkt: ik heb er genoeg van, ik ben er klaar 

mee... 

 

Sefanja spreekt dan van Gods toorn. “Zoek 

rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien 

blijven jullie dan gespaard op de dag van de 

toorn van de Levende.” De toorn van de Levende 

– dat is niets anders dan de gevolgen van je 

eigen verharding. Het is niets anders dan de 

gevolgen van je minder geslaagde daden, die 

zich tegen je keren.  

 

Juist in deze situatie doen de zaligsprekingen een 

beroep op ons. Een be-roeping. 

“Gelukkig wie nederig van hart zijn…” “Gelukkig 

de treurenden…” “Gelukkig de zachtmoedigen…” 

“Gelukkig de barmhartigen…” 

Ze roepen je op niet hard te worden van binnen. 

Om iets van de barmhartigheid te blijven voelen, 

die zo bij uitstek een eigenschap van God is – 

barmhartigheid met jezelf; barmhartigheid met 

de ander. Om niet hard en boos te worden, maar 

verdriet te voelen. Om niet op je strepen te gaan 

staan en jezelf te laten gelden, maar 

zachtmoedig te zijn. Omdat we allemaal feilbare 

mensen zijn. Omdat het goed is je best te doen 

naar de ander en jezelf te kijken met Gods milde 

ogen. “Dan zul je getroost worden,” beloven de 

zaligsprekingen. “Dan zul je barmhartigheid 

ondervinden. Dan zul je God zien.” 

 

Wanneer je het zo bekijkt – dan is roeping iets 

wat ons allemaal geldt; iets wat ieder van ons 

raakt. Dan betreft roeping ons hele leven en alles 

wat we doen. We kennen dit soort situaties 

immers allemaal. Situaties waarin we het zat 

zijn. Het bijltje erbij neer willen gooien. 

En wanneer je roeping zó bekijkt, is het 

bovendien iets wat zich blijft herhalen. Niet iets 

misschien maar op één bijzonder moment in je 

leven gebeurt. Dan gebeurt roeping telkens 

opnieuw. Telkens wanneer je maar naar die stem 

wilt luisteren die je zegt: “Gelukkig wie 

barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid 

ondervinden.” 

Je kunt die stem horen, zegt Jezus. Je hoort zijn 

roep. Je hoeft alleen maar de berg op te gaan. 

De berg, die overal te vinden is. De berg waar 

Gods stem klinkt. Gods stem die je roept. 

 

Jan en Wouda, ik wens jullie van harte toe dat 

jullie die berg steeds zullen vinden – in de mooie 

momenten van jullie werk als ambtsdrager, en 

ook in de lastige. 

 

 

Lied: “Zoals ik ben”: lied 377 (T. Charlotte 

Elliott, vert. Gert Landman, m. Arthur Henry 

Brown) in beurtzang: allen 1 + 4 + 7; 

meisjes/vrouwen 2 + 5; jongens/mannen 3 + 6 


