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Zondag 6 september 2020 

 twaalfde van de zomer 

 
 

Schriftlezing: Matteüs 18,15-20 (door Linde) 
15Jezus zei: ‘Stel dat een andere gelovige iets verkeerds 

doet. Zeg hem dan wat hij verkeerd gedaan heeft 

zonder dat er anderen bij zijn. Als hij naar je luistert, 

dan heb je hem bij God teruggebracht. 

 
16Maar als hij niet naar je wil luisteren, moet je naar 

hem toe gaan, samen met één of twee anderen. Want 

er zijn minstens twee mensen nodig voor een geldige 

verklaring. 17Als hij dan nog niet luistert, vertel het dan 

aan de hele groep gelovigen. Als hij ook niet naar de 

groep luistert, dan hoort hij er niet meer bij. Dan moet 

je hem behandelen als een ongelovige of een tollenaar. 
18Luister goed naar mijn woorden: De besluiten die 

jullie op aarde nemen, zullen ook geldig zijn in de 

hemel. 

 
19En luister ook goed naar deze woorden: Stel dat twee 

van jullie samen bidden om iets hier op aarde. Dan zal 

mijn hemelse Vader zorgen dat het gebeurt, wat het 

ook is. 20Want overal waar twee of meer gelovigen bij 

elkaar zijn, daar ben ik ook.’ 

 

 

Acclamatie: vers 4 van ‘Ik zal er zijn voor jou’: 

 

4. Ik zal er zijn voor jou 

ik laat je niet alleen. 

Ik zal er zijn voor jou 

mijn licht straalt om je heen. 

 

Overweging  (met Gerwin, Emma en Jan Jelle) 

 

Ellie 

 

Die woorden die Linde voorlas – wat kun je die 

makkelijk misbruiken! 

En dat is gebeurd ook. En gebeurt soms nog. 

Dan zijn er bijvoorbeeld mensen die zeggen: ‘kijk eens 

hier. Jij hebt een fout gemaakt. Ik hoop dat je daar heel 

veel spijt van hebt! Pas als je er spijt van hebt, wil God 

weer met je te maken hebben. Maar als je er geen spijt 

van hebt, en als je je fouten niet goed maakt, dan hoor 

je er niet meer bij!’ 

 

Zo kan de één de ander buitensluiten. En zo kunnen 

mensen voor God spelen en zeggen precies te weten 

wat goed is en wat fout. En of God tevreden over je is – 

of dat hij niets van je wil weten. 

 

Maar als je de verhalen over Jezus een beetje kent, dan 

weet je dat hij dit nooit zo kan hebben bedoeld. 

Het gaat in deze tekst niet over fouten maken. En het 

gaat ook niet over elkaar beoordelen. 

Waarover dan wel? 

Het gaat hier over verantwoordelijk zijn voor elkaar. Dat 

je je betrokken voelt bij de ander. Dat is het 

tegenovergestelde van zeggen: och, wat jij doet, dat 

kan me niets schelen. Je doet maar. 

Eigenlijk zegt Jezus hier: ga met liefde met elkaar om. 

En praat samen over de dingen. Wees niet onverschillig. 

Zoek saamhorigheid. Doe dingen samen. Wees 

verantwoordelijk voor elkaar. Wanneer je eensgezind 

bidt, gebeurt er iets; dan verandert er echt iets. Maar 

niet als ieder voor zichzelf zorgt en de rest hem een 

worst zal zijn. 

 

Op die manier hebben jullie in de afgelopen twee jaar 

basiscatechese gehad. Steeds hebben jullie dingen 

samen gedaan, hoe verschillend jullie ook zijn. Jullie 

hebben daarbij niet alleen aan jezelf gedacht. Jullie 

hebben verder gekeken dan jezelf. En dat is precies 

waar Jezus het hier over heeft. 

 

Gerwin, ik wil jou uitnodigen om daar iets over te 

vertellen. 

 

 

Gerwin 

 

In het eerste jaar hebben we de Paaskaars ‘gemaakt’ 

voor de gemeente. De Paaskaars staat symbool voor 

saamhorigheid, iedereen binnen onze gemeente hoort 

erbij. De Paaskaars heeft een jaar in ons midden 

gestaan en heeft elke zondag gebrand als verbinding 

tussen onze gemeente en God. De vlam als symbool dat 

God in ons midden is. 

De Paaskaars was volgeplakt met symbolen. Symbolen 

die veel in de bijbel voorkomen. De duif. Het kruis. Het 

anker. Het christelijke Visje. En mensen. Allemaal mooie 
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beelden die symbool staan en eigen invulling geeft aan 

ons geloof. 

We hebben de Paaskaars als geschenk aan Manon 

Creteer gegeven. Haar vader is overleden en met de 

kaars hebben we willen laten weten dat we aan haar en 

haar familie denken. 

 

Emma, wil jij het overnemen? 

  

 

Emma 

 

We hebben het ook gehad over zorgen voor onszelf, de 

mensen om ons heen en voor de aarde en de natuur. 

Tijdens de lessen van de basiscatechese hebben we 

geleerd dat de voedselbank een organisatie is die 

probeert voor anderen te zorgen. De voedselbank is 

bedoeld voor mensen die eigenlijk te weinig geld 

hebben om eten te kunnen kopen in de supermarkt. 

Die mensen mogen iedere week bij de voedselbank een 

pakket met eten halen. De supermarkten sponsoren de 

Voedselbank door eten te brengen. Ook zijn er veel 

mensen die etenswaren inzamelen voor de 

Voedselbank. Dat hebben wij met de catechesegroep 

ook 2x gedaan. Het geeft een fijn gevoel dat je met zo'n 

actie ook een beetje kan helpen. De medewerkers van 

de Voedselbank zijn bijna allemaal vrijwilligers die hun 

medemens willen helpen. Al het eten wat bij de 

Voedselbank wordt gebracht door de Supermarkten, 

moet door medewerkers worden verdeeld in 

pakketten. Ik vond het heel leuk om te leren over de 

Voedselbank en hoe dat werkt. Ik vind het ook 

bijzonder dat zoveel mensen vrijwillig, dus zonder geld 

te verdienen, bij de Voedselbank willen werken. Die 

mensen hebben een goed hart. Ze willen mensen 

helpen die het moeilijk hebben. Ze nemen 

verantwoordelijkheid en denken niet alleen maar aan 

zichzelf. 

 

Nu zal Jan Jelle ons verhaal afsluiten. 

 

 

Jan Jelle 

 

We hebben het ook gehad over de aarde en het 

klimaat. 

Er zijn op dit moment veel klimaatveranderingen op de 

aarde. Het gaat daarom ook niet goed met de aarde; ijs 

smelt, natuurrampen, het koraal gaat weg, er is niet 

veel water in landen zoals Zimbabwe. 

Door corona gaat het weer iets beter met de aarde, 

doordat we minder met de auto rijden of met een 

vliegtuig naar een ander land gaan. Daardoor is er ook 

minder co2-uitstoot. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de 

vissen in het water van Venetië weer te zien. 

 

Doordat ze hele jungles en bossen kappen sterven er 

ook dieren uit. Dat uitsterven komt doordat er geen 

leefruimte en voeding meer is voor de dieren. 

 

We moeten beter omgaan met de aarde. Anders komen 

er grote natuurrampen en gaan dieren uitsterven en 

gaan mensen dakloos worden. De politiek wil wel dat 

we elektrisch gaan rijden maar dan komt er 

watergebrek in bepaalde landen waar de accu’s 

geproduceerd worden. 

 

Wat kunnen we doen? 

Fairtrade producten kopen. Voor Fairtrade producten 

krijgen de mensen een eerlijke prijs.  

Tweedehands kleding en gerecyclede spijkerbroeken of 

shirts zijn goed: er hoeft minder kleding gemaakt te 

worden en dat is beter voor de aarde. 

En we hoeven niet naar andere landen voor de natuur: 

Nederland heeft ook een mooie natuur, zoals de hei 

waar ik vorige week ben geweest!  

Dus ga goed om met aarde en denk om het klimaat! 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘De rugzak vol…’ – basiscatecheselied 

(‘Basiscatechese’ deel 6; t. Gerard van Midden, m. 

Gerard van Amstel)  

 


