
1 
 

 
Zondag 7 oktober 2018 

 derde zondag van de herfst 

 
 

Eerste lezing: Maleachi 2,10-16 

 

Antwoordlied: ‘O Heer die onze Vader zijt’ (t. John 

Greenleaf Thittier, vert. Jan Willem Schulte Nordholt, m. 

Frederick Charles Maker; Liedboek voor de kerken 463) 

 

Evangelielezing: Marcus 10,1-16 

 

Acclamatie: ‘God die in het begin’: lied 788,1 

 

Overweging 

 

Een paar weken geleden kwam ik het nog tegen. 

Iemand vertelde ervan. Hoe het vroeger thuis was 

geweest. Hij vertelde hoe zijn ouders waren als water 

en vuur. Hoe ze hun best deden nooit samen in 

dezelfde ruimte te zijn. Hoe er altijd spanningen waren. 

En hoe hij daar als jongste onder heeft geleden. Het 

huwelijk was een grote vergissing. De sfeer in huis was 

altijd kil. 

Maar uit elkaar gaan, dat deed men niet… 

 

Niet zo vreemd. Het staat er immers duidelijk. “... al bij 

het begin van de schepping heeft God de mens 

mannelijk en vrouwelijk gemaakt; daarom zal een man 

zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn 

vrouw, en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet 

langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag 

een mens niet scheiden.” En al bij de profeet Maleachi: 

“…de HEER, de God van Israël, zegt dat hij het 

verafschuwt wanneer een man zijn vrouw wegstuurt.” 

 

Hoeveel huwelijken van gelovige mensen zijn er niet 

vanwege deze woorden in stand gehouden? 

Bij hoeveel mensen zijn ze een strop om de nek 

geweest? En ze zijn dat voor sommigen nog steeds. 

Ook voor homoseksuelen. Omdat men hierin leest dat 

de enige juiste verbintenis die tussen een man en een 

vrouw zou zijn. En wanneer twee vrouwen van elkaar 

houden, of twee mannen? Dan mag dat niet. Dan is dat 

liefde die verboden is… 

 

Je kunt veel over deze Bijbelteksten zeggen. Dat je ze 

niet als een keurslijf moet lezen. Dat je ze niet één op 

één op onze werkelijkheid kunt leggen. Dat Jezus het 

zo niet bedoeld heeft. 

We kunnen ook leren van onze joodse broeders en 

zusters. Juist op deze zondag waarop we de 

verbondenheid met het geloof van Israël vieren. 

Onze joodse medegelovigen hebben net hun grote 

herfstfeesten achter de rug. Het Loofhuttenfeest en 

Simchat Tora: de Vreugde der Wet. In één jaar zijn de 

vijf boeken van Mozes helemaal doorgelezen. Men 

viert dat men weer opnieuw zal beginnen bij Genesis. 

Het is een feest vol blijheid en dankbaarheid. Er is 

gedanst en gezongen met boekrollen in de handen. 

 

Blij met een wet? Ja. Gods gebod is geen juridisch 

wetboek. Gods wet geeft leven. Gods woord brengt 

mensen tot bloei. En waar dat niet gebeurt, is het Gods 

woord niet. Dus waar Bijbelwoorden mensen in een 

wurggreep bij elkaar houden, is het Gods woord niet. 

Onopgeefbaar zijn wij verbonden met dit joodse 

geloof, met deze joodse traditie. Bijbelteksten kunnen 

beklemmen, bijbeluitleg kan je vermorzelen, maar 

Gods woord brengt geluk en leven. Het leven van ieder 

van ons. Het leven van de dopelingen die straks in ons 

midden zijn. Gods woord brengt tot bloei. Aan die 

uitwerking herken je het. Zoals de uitwerking van de 

woorden van Zus Uil. En als die uitwerking er niet is, 

dan is het ook het woord van God niet. 

 

Hoe kunnen we dat wonderlijke woord van God dan 

ontvangen? Hoe doen we dat, als het niet zomaar 

samenvalt met de bijbel, of met een uitleg van de 

bijbel? Hoe kunnen we het horen? Hoe kun je het horen 

als je niet zo vaak in de kerk komt? 

 

We hadden het er in het doopgesprek over. Hiltje 

vertelde hoe ze voor het eerst geraakt was door Gods 

grootheid toen ze in Peru was. Ze ervoer de 

overweldigende schoonheid van de bergen en de 

dalen. Een verwondering die haar iets van God liet zien. 

Van Gods woord dat niet zomaar alleen een woord is, 

maar tegelijk een daad, een daad van schepping, van 

bloei. Er zijn veel psalmen die hierover gaan: die zich 
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verwonderen over de hemel die Gods majesteit 

bezingt. Over de prachtige sterren in de nacht. 

Bijvoorbeeld psalm 8, die we straks zingen. 

Brent vertelde hoe hij thuis God tegenkomt. Daar heeft 

Carola het regelmatig over geloven en wat dat toch is. 

Over de behoefte om zondag een kerkdienst mee te 

maken, al komt het daar zo weinig van door van alles 

en nog wat. Daar zijn twee kinderen. Luca, die volop 

bezig is de wereld te ontdekken. Sven, een nieuw 

wonder van leven. Een nieuw woord van God. 

Edwin vertelde dat het voor hem steeds groter wordt: 

dat bewustzijn van het bijzondere van het leven. Die 

verwondering om wat er is. Naarmate je ouder wordt, 

groeit het besef van dat wonder. Van het wonder van 

iedere dag. 

 

We hadden het er ook over dat er zoveel kan zijn wat 

dit bewustzijn in de weg staat. Dat we maar doorhollen 

alsof alles altijd zo zal blijven als het nu is. Dat je het 

leven voor vanzelfsprekend aanneemt. Dat je de ander 

voor vanzelfsprekend aanneemt. Zou daar niet een 

deel van de vervreemding vandaan komen, wanneer je 

het samen niet redt? Wanneer het niet lukt om bij 

elkaar te blijven? We hebben het soms te druk om 

verwonderd te zijn. Te druk om de ander met 

verwondering te bekijken. Net als de volwassenen die 

tussen Jezus en de kinderen in willen gaan staan, zo 

kunnen er in ons leven dingen zijn die tussen ons en 

God in gaan staan. 

 

“Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, 

want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is 

zoals zij,” zegt Jezus. Zo houdt hij ons een spiegel voor. 

Hoe ben jij? Durf jij te zijn zoals een kind? Nee, ik 

bedoel daarmee niet dat je niet mag nadenken. Of dat 

je je levenservaring zou moeten uitschakelen. Ik 

bedoel: kun je je laten verwonderen? Ondanks dat je 

misschien denkt dat je alles al gezien hebt? Kun je je 

laten verwonderen door het wonder van nieuw leven? 

Het wonder van de schepping? Kun je je laten 

verwonderen door wat boven je uitreikt, wat vóór jou 

kwam en na jou zal komen? 

 

Als je zó kijkt – dan kan dat maken dat je anders gaat 

leven. Dan voel je het bijzondere van het feit dat je 

leeft. Jij, schepsel, klein deeltje van het grote geheel, 

dat er mag zijn en dat zomaar gratis levensadem heeft 

gekregen. Dan is de aarde niet meer een schatkist die 

je leeg mag graaien, maar woord van God dat 

verwondering oproept en dat je met eerbied ontvangt.  

Dan kijk je anders naar je partner. Niet vol vastgeroeste 

verwachtingen, ‘hij moet wel hieraan voldoen’ of ‘zij 

moet wel daaraan voldoen’, maar in openheid: jij, mijn 

meest nabije metgezel, je bent een mens door God 

gemaakt, met jouw eigenheden. En natuurlijk is geen 

enkel huwelijk gesloten met de opzet ooit weer uit 

elkaar te gaan. Maar zou het niet helpen als we zo naar 

elkaar zouden kijken? Als ik die ander niet meer zie als 

degene die al mijn verlangens moet vervullen? Als ik ga 

zien op wat voor manier de ander, ondanks alles wat ik 

niet zo leuk aan hem vind, een zegen voor me is? 

 

“Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen 

door hun de handen op te leggen.” Een zegen ontvang 

je, zodat je zelf tot zegen kunt zijn. Dat wil zeggen: 

zodat jij op jouw beurt woorden kunt spreken die tot 

bloei brengen. 

Dat is waartoe wij geroepen zijn in de Naam van de 

Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’: lied 8a 


