
 
Zondag 22 april 2018 

  vierde zondag van Pasen; 

in samenwerking met de Oegandagroep 

 
 

Gezongen Schrift: “Alle dagen van mijn leven” – naar 

psalm 23 (t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf; 

‘Naar de psalmen’) 

 

Evangelielezing: Johannes 10,11-16 

 

Acclamatie: “Yesu anjagala” (de cantorij en de 

Oegandagangers zingen de Lugandese tekst, allen 

zingen de Engelse tekst) 

 

 
 

Overweging 

Onderdeel van de overweging zijn de verhalen van 

twee Oegandagangers. 

 

Wat een prachtig lenteweer hebben we in deze 

dagen. De Japanse kers en de fruitbomen staan 

volop in bloei. Bij De Haen is het tot laat in de avond 

feest op het terras. De autowasactie van de 

Oegandagroep gisteren was een succes. 

 

En daarbij horen we vanmorgen vertrouwde 

Bijbelwoorden. 

Psalm 23, het lied van vertrouwen en goddelijke 

leiding in je leven – naar deze tijd vertaald door 

Margryt Poortstra. “Al gaat mijn weg door een 

donker dal,” zingt de psalm, “ik vrees geen gevaar, 

want u bent bij mij.” Margryt maakte daarvan: “In de 

drukte van het snelverkeer of in de waanzin van de 

tijd raak ik niet langer in paniek. Diep van binnen 

weet ik van je vrede.” 

En de woorden van Jezus die zichzelf de goede 

herder noemt. Ook woorden die oproepen 

vertrouwen te hebben. En Jezus trekt het breed: “Ik 

heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 

schaapskooi komen. (…) Dan zal er één kudde zijn 

met één herder.” Je hoort het wereldwijde erin. Het 

verbindt degenen die dit als eersten hoorden met 

ons, het verbindt ons met de jongeren van de Queen 

of Peace Highschool. 

 

Maar gaat het hier enkel om het aanhoren en 

geloven wat er gezegd wordt? Of is er meer? 

Ik hoor meer in beide teksten. Een appèl. Een 

uitdaging. 

Het gaat niet enkel om het aanhoren. “God is een 

werkwoord,” zegt Huub Oosterhuis. Met andere 

woorden: het is onmogelijk met het Woord van God 

in te stemmen zonder het zelf te worden.  

 

De teksten stellen ons vragen. 

Kunnen wij elkaar zo nabij zijn als God dat is bij de 

psalmdichter? 

Die ‘jij’, tot wie de dichter zich richt, zou ik dat 

kunnen zijn? Zou ik die bron van rust en vrede 

kunnen zijn voor een ander? 

Die herder, dat beeld waarmee Jezus zich 

identificeert, past dat misschien ook een beetje bij 

mij? Kan ik zo zorgzaam zijn? 

Instemmen met het Woord van God door het te 

worden - wanneer je naar Oeganda gaat om daar 



aan een school te bouwen, is dat dan niet wat je 

hoopt? Wat je probeert? Om, in geloofstaal, het 

Woord van God te worden? 

Ik wil hierover een verhaal vertellen. Het is 

gebaseerd op een Boeddhistische parabel. 

 

Het verhaal gaat dat er jaren geleden een jonge en 

begaafde Oegandese vrouw was. Irene, heette ze. 

Niet haar leeftijd en haar kwaliteiten maakten haar 

bijzonder, maar wel dat ze een visioen kreeg. “Lieve 

vriendin,” zei God tegen haar in dat visioen, “ik wil 

dat jij de Bijbel in het Luganda gaat vertalen.” 

Engelse Bijbels waren er volop – maar nog geen 

Bijbel in het Luganda. Irene kwam uit een arm 

boerendorp aan de rand van de stad. Haar taak was 

dus vrijwel onmogelijk. Ze zou enorm veel geld 

moeten sparen om vertalers aan het werk te kunnen 

zetten. En om het boek vervolgens te laten drukken. 

Maar Irene had goede moed. Ze verkocht haar 

bezittingen en verliet haar dorp om in de stad op 

straat te gaan leven. Daar bedelde ze geld bij elkaar 

en deed al het werk dat beschikbaar was. 

Het sparen van geld bleek een tijdrovende en 

moeilijke taak. Sommige mensen doneerden royaal, 

maar anderen gaven bijna niets. En het leven op 

straat was zwaar en vermoeiend. Het duurde maar 

liefst vijftien jaar. Toen had ze het geld bij elkaar. 

Kort voordat Irene de vertalers aan het werk zette, 

werd de streek door een grote droogte getroffen. De 

oogst verschrompelde op het land. Mensen hadden 

honger. Irene nam wat ze gespaard had en 

besteedde het aan voedsel voor de armste mensen 

en aan de aanleg van irrigatievoorzieningen. Na 

verloop van tijd herstelde de streek zich. En Irene 

keerde terug naar de stad om opnieuw te beginnen. 

Ze was het visioen dat God diep in haar hart had 

geplant, niet vergeten. 

Jaren gingen voorbij. Ze eisten hun tol van de mooie 

Irene. Maar veel mensen werden geraakt door haar 

liefde en toewijding. En hoewel er grote armoede 

was, spaarde Irene veel geld. Maar na negen jaar 

sloeg het noodlot opnieuw toe. Er brak een ebola 

epidemie uit. Een groot aantal mensen stierf en veel 

kinderen verloren hun familie. 

Irene was moe en ziek, maar vastbesloten: met haar 

geld sponsorde ze artsen en medicijnen. Het visioen 

speelde in haar achterhoofd, maar nu was het nodig 

te helpen in de nood. Pas toen de epidemie voorbij 

was, ging ze weer sparen. 

Weken en maanden en jaren gingen voorbij. 

Uiteindelijk had Irene het geld bij elkaar. Het geld 

dat nodig was voor het vertalen van de Bijbel in het 

Luganda en het uitgeven ervan. Ze was inmiddels zo 

verzwakt dat ze niet lang meer te leven had. Maar ze 

maakte toch nog mee dat de eerste Bijbels werden 

gedrukt en verspreid. 

De mensen in de stad waren van haar gaan houden. 

En toen ze stierf, zei men: “Irene heeft haar taak om 

het Woord van God te vertalen en te verspreiden 

niet één keer, maar drie keer volbracht. En de eerste 

twee keren waren mooier en prachtiger dan de 

laatste.” 

 

We horen nu de verhalen van Roy en van Anje. Ze 

zullen vertellen waarop ze hopen. Wat hen naar 

Oeganda trekt. 

 

Muziek 

 

Lied: “Overal zijt Gij” (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine 

Oomen; Zangen van zoeken en zien 116) 


