
 
Zondag 6 juli 2014 

 derde van de zomer  

 
 

Brieflezing: Galaten 5,13-16 (door Nikita) 

 

Lied: “Lord, the light of your love is shining”  

(t. en m. G. Kendrick; zie voor Nederlandse tekst 

lied 289) 

 

Evangelielezing: Matteüs 15,32-38 (door Nikita) 

 

Lied: “Masithi amen”: lied 872  

(t. en m. Stephan Cuthbert Molefe) tweemaal 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Mooie woorden van Paulus. “Broeders en zusters, u 

bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid 

niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar 

dien elkaar in liefde.” En een verhaal van het brood 

en de vis die maar niet opraken. Een verhaal dat 

voor de evangelisten een kernverhaal is. Met z’n 

vieren vertellen ze het wel zes keer. 

 

Marit, Nikita, Leander en ik hebben samen deze 

viering voorbereid. We hebben nagedacht over de 

vraag: welke Bijbeltekst past er nou goed bij Grace 

Home? In welke Bijbeltekst horen we meeklinken 

wat we in India hebben meegemaakt? 

Het zijn deze teksten geworden. Zó hebben we 

Grace Home leren kennen. 

Als een plaats waar liefde wordt geleerd. Waar, te 

midden van chaos en armoede, van enorme 

verschillen tussen arm en rijk, van kinderen die 

bedelen bij verkeerslichten, gezocht wordt naar 

menselijkheid. Niet wat ík nodig heb staat voorop, 

maar wat goed is voor ons allen. 

En we hebben Grace Home leren kennen als een 

plek waar gedeeld wordt. Waar de rijst zo wordt 

verdeeld dat meer dan honderd kinderen ervan 

kunnen eten. En waar er vaak ook nog iets extra’s 

is, als de vis bij het brood. Gaven van God, weet 

pastor John: hij is het die in het dagelijks eten en 

in al die extra’s aanwezig is. 

 

Terug naar Grace Home. Waarom terug? 

Marit, jij vertelde dat je hebt beloofd dat je terug 

zou komen. Preeti vroeg het: “Will you come 

back?” En je zei “ja”. 

Maar dat is niet de enige reden. Alle drie worden 

jullie onweerstaanbaar naar Grace Home terug 

getrokken. En met jullie Elsbeth, die al drie 

maanden in India is en daar op een ander project 

met straatkinderen werkt. En Lotte van 

Bloemendaal, die komende week ook naar India 

gaat, met dezelfde organisatie als waar Elsbeth 

mee reisde. Waarom? 

 

Omdat het goed is niet alleen voor jezelf te leven, 

zeiden jullie. We geven iets weg van onze 

overvloed. 

Maar belangrijker is wat het met je doet. Zo’n 

bezoek. We vinden er zoveel wijsheid, zeiden 

jullie. We leren er wat dankbaarheid is. En hoe 

niet-vanzelfsprekend het is om overvloed te 

hebben. Dat er schoon water uit de kraan komt. 

Dat er elektriciteit is die bijna nooit wegvalt. Een 

huis. Een goed bed. Een opleiding waar je zelf voor 

kiest. 

En daar op die behoeftige plek krijgen we zo 

enorm veel. Gastvrijheid. Liefde van de kinderen. 

Opgenomen worden in één grote familie. We 

mogen meedelen van de zeven broden en de 

vissen. 

Het geeft ook een gevoel van onmacht: ik kan niet 

iedereen evenveel aandacht geven. Ik kan niet 

zoveel teruggeven als ik zou willen. Maar niemand 

heeft daar kritiek op. Ik hoef alleen maar mezelf te 

zijn. 

 

Jullie zeggen: wat Grace Home met je doet, dat 

valt niet zomaar te beschrijven. Het is meer dan 

we kunnen zeggen. “Ik had niet verwacht zo 

emotioneel te zijn,” zei een van jullie. En dat 

zeggen anderen na. 

Wat is dat dan? 

Misschien is dat wel dat Grace Home ons dichter 

bij de werkelijkheid brengt. De ontnuchterende 

werkelijkheid. De werkelijkheid van de zeven 

broden en enkele vissen. 

 

In het algemeen leven we graag om de 

werkelijkheid heen. Leven we alsof er geen einde 

aan komt. Alsof het de normaalste zaak van de 

wereld is om te leven. En kunnen we 

verontwaardigd zijn over tegenslagen. Kunnen we 

er ons zelfs boos over maken. Waarom overkomt 

mij dit? Waar heb ik dit aan verdiend? We 

vergelijken onszelf met anderen, die beter af zijn 

dan wij. Dat kan ons ongelukkig en ontevreden 

maken. 

 

Maar is leven wel zo vanzelfsprekend? 

Kijk naar het uitgestrekte heelal. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat er niet ergens een 

sterrenstelsel is met daarin een planeet waar ook 

leven is. Maar tot zover hebben wetenschappers 



dat leven nog niet kunnen ontdekken. Zo ver als 

onze kennis rijkt, zien we alleen maar levenloze, 

dode materie. 

 

Niet leven is vanzelfsprekend. Dood is 

vanzelfsprekend. 

Dat besef leeft in India onder de kinderen van de 

straat. En onder de mensen die hen opvangen. Een 

besef dat leven een gave is. Dat er grenzen aan 

zijn. Dat eten telbaar is: zeven broden, enkele 

vissen. Dat niet zomaar alles wat je zou willen 

hebben, er is. En dat dat soms best moeilijk is. Dat 

het een voortdurende training is om te leren dat je 

het moet doen met wat er is – en niet alles moet 

willen hebben. 

 

Wij zijn gewend veel te hebben. Materiële dingen. 

Maar ook niet-materiële – waardering, 

vriendschap. En ook die zijn niet vanzelfsprekend. 

In Grace Home worden er zelfs grenzen aan 

gesteld. 

Zoals aan het hebben van een beste vriend of 

beste vriendin. Dat mogen de kinderen in Grace 

Home niet. Geen ‘bff’: geen best friend forever. We 

verwonderden ons hierover. 

Een bff – ik denk dat alle kinderen daarnaar 

verlangen. Misschien wel nog meer als je, zoals in 

Grace Home, geen eigen familie hebt waarop je 

terug kunt vallen. Voor sommige kinderen is hun 

penvriend of penvriendin in Nederland een beetje 

een bff. Die is helemaal voor hen alleen. Die hoeft 

niet gedeeld te worden met de andere kinderen in 

Grace Home. 

 

Zelf herken ik die behoefte aan een best friend 

maar al te goed. Als kind had ik die al. En eigenlijk 

nog steeds. Intussen kan ik haar ook wat beter 

begrijpen: het is de behoefte om voor tenminste 

één ander de belangrijkste te zijn. De behoefte om 

iemand te hebben tegen wie je aan kunt leunen; 

die altijd in je gelooft; die onvoorwaardelijk kiest 

voor jou. 

Inmiddels weet ik ook hoe dit kan teleurstellen. 

Hoe ver van de werkelijkheid een best friend 

forever is: de ander kan nooit aan die torenhoge 

verwachting voldoen. Ik weet hoe er een angst 

achter schuilgaat die uit mijzelf komt en die door 

een ander niet kan worden opgelost: de vrees om 

het niet alleen te kunnen. Om het niet goed 

genoeg te doen. Om niet de moeite waard te zijn. 

Ik weet nu ook dat dit een van die dingen is waar 

Paulus op doelt in zijn brief aan de christenen in 

Galatië. Een van die eigen begeerten. Een van die 

gedragingen die ons onvrij kunnen maken. Die ons 

afhankelijk maken. En niet vrij om werkelijk lief te 

hebben. 

 

Kun je van een kind verwachten dat het dit 

doorziet? Dat het beseft hoe een bff een illusie is? 

Nee… En toch. 

Misschien is die regel in GH wel goed. Geen best 

friend forever. Omdat het er in het leven om gaat 

dat je leert jezelf te accepteren. En dat je niet die 

taak bij een ander neerlegt. Bovendien: waar twee 

kinderen elkaars bff zijn, kunnen zij een tijdje heel 

gelukkig zijn met elkaar, voor zolang als de illusie 

voortduurt – maar worden anderen buitengesloten. 

 

“Laat Jezus die plek maar vervullen,” zou pastor 

John vast zeggen. Laat hem je bff zijn. Leg wie je 

bent in zijn handen. Vertrouw je talenten én je 

angsten aan hem toe. Elke dag opnieuw. Hij zal ze 

van je aannemen – als de zeven broden en enkele 

vissen uit de handen van zijn leerlingen. Die 

broden en vissen die staan voor jouw talenten. Hij 

zegent ze. En hij geeft ze je terug. Op zo’n manier, 

dat je ervan uitdelen kunt en dat je versteld zult 

staan: wat jij dan te bieden hebt is genoeg voor 

heel veel mensen en je houdt er nog van over ook. 

Zeven manden vol. Zeven: het getal van de aardse 

volheid. Meer vervuld kan jouw leven niet zijn. 

 

In India, in Grace Home, staan we samen met de 

kinderen en met wie voor hen zorgen met lege 

handen tegenover God. Alleen onszelf hebben we 

te bieden. Al het andere, alles wat afleidt van de 

werkelijkheid, valt er weg. 

En dan komt de verrassing: het is genoeg. 

Misschien is die ervaring wel wat ons steeds 

terugvoert naar Grace Home. 

 

 

Lied: “Longing for light, we wait in darkness”: lied 

1005 (t. en m. Bernadette Farrell, ver. Elly 

Zuiderveld-Nieman) 

Eenmaal in het Engels, eenmaal in het Nederlands 

 


