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Gedenkdag van 
Petrus en Paulus 

 
Zondag 27 juni 2021 

Tweede zondag van de zomer 
St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 
 
Brieflezing: 2 Korintiërs 8,1-15 (uit de Bijbel in Gewone 
Taal) 
 
1Vrienden, ik wil jullie iets vertellen. Dankzij Gods 
goedheid hebben de christenen in Macedonië iets 
bijzonders gedaan. 2Die christenen hebben het erg 
moeilijk, maar ze houden vol. Ze zijn vol vreugde door 
hun geloof. En ook al zijn ze erg arm, ze willen anderen 
graag helpen. Daar hebben ze alles voor over. 3-4Ze 
vroegen aan mij: ‘Mogen wij meedoen met de actie om 
de christenen in Jeruzalem te helpen?’ Dat wilden ze 
heel graag. Ze gaven alles wat ze konden missen. Ik kan 
wel zeggen: meer dan ze konden missen! En dat deden 
ze uit zichzelf. 
5De christenen in Macedonië gaven meer dan ik had 
durven hopen. Ze zagen onze actie als iets dat God 
wilde. Daarom steunden ze ons. En bovendien gaven ze 
zo zichzelf als geschenk aan Christus, de Heer! 
 
6Ook jullie steun is nodig. Ik heb Titus opdracht 
gegeven om dat te regelen. Hij was al eerder begonnen 
om bij jullie geld in te zamelen, en dat werk komt hij nu 
afmaken. 7Over jullie is veel goeds te zeggen! Jullie 
geloof is sterk, en jullie kunnen er goed over vertellen. 
Jullie kennis is groot. Jullie doen altijd je uiterste best. 
En jullie leven vanuit de liefde die ik jullie geleerd heb. 
Geef daarom nu ook je volledige steun aan de actie 
voor Jeruzalem. 
8Ik zeg dat niet als een bevel. Ik vertel jullie alleen maar 
wat de christenen in Macedonië gedaan hebben. Want 
ik wil te weten komen of ook jullie echte liefde voelen 
voor andere christenen. 9Jullie weten wat onze Heer 
Jezus Christus voor jullie gedaan heeft. Hij heeft zijn 
hemelse positie opgegeven en zijn lijden geaccepteerd. 
Dat deed hij uit goedheid voor jullie. Want door zijn 
lijden krijgen jullie het hemelse leven. 
 
10Ik geef jullie geen bevel, maar een advies. Want 
meedoen met de hulpactie is goed voor jullie. Jullie zijn 
vorig jaar al begonnen met het inzamelen van geld. 
Jullie wilden dat zelf. 11Maak het nu dan ook af! 
Jullie wilden toch zo graag meedoen? Dan moeten jullie 
het nu ook echt doen. Verzamel alles wat jullie kunnen 
geven. 12Als je het van harte geeft, dan is de Heer er 
blij mee. Maar je hoeft niet meer te geven dan je kunt 
missen. 
13Het is niet de bedoeling dat jullie zelf in 
moeilijkheden komen door anderen te helpen. Het gaat 

erom dat jullie laten zien dat er eenheid is. 14De 
nieuwe tijd is gekomen. Daarom moeten jullie nu laten 
zien dat de christenen een eenheid vormen. Jullie 
steunen de christenen in Jeruzalem die hulp nodig 
hebben. Maar zij geven jullie ook iets terug dat jullie 
nodig hebben: hun dank en hun gebed. 15Zo staat het 
ook in de heilige boeken: «Niemand had te veel en 
niemand had te weinig.» 
 
Acclamatie: ‘In ’t lichaam van de Heer’ (t. V.E. Löscher, 
vert. Jan Wit, m. J.S. Bach; Liedboek 672,3)  
 
Overweging 
 
Afgelopen dinsdag was de dankdienst voor het leven 
van Gerda van Vilsteren. 
In haar bescheidenheid had ze weinig wensen geuit 
voor dit afscheid. Gelukkig kwam haar dochter Judith 
een tekst tegen die haar dierbaar was: Matteüs 25. ‘Ik 
had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en 
jullie gaven me te drinken. Ik was naakt en jullie 
kleedden mij…’ 
 
Het is één van de kernteksten van wat we geloven. Dat 
het in het leven erom gaat dat je er voor de ander bent. 
Dat we God tegenkomen in de naaste die ons nodig 
heeft. 
Ook Paulus heeft het hierover. Hij spreekt over 
solidariteit. Over omzien naar elkaar en delen. 
 
Hij schrijft een brief aan christenen in de stad Korinthe. 
We hoorden een pleidooi dat goed in elkaar zit. Blij 
vertelt hij over de vrijgevigheid van christenen in 
plaatsen als Tessalonika en Amfipolis en Filippi. 
Ondanks hun armoede geven ze veel voor de 
noodlijdende christenen in Jeruzalem. Door te geven 
voor een ander, herinnert Paulus ze, geef je jezelf aan 
God. We denken daar elke keer aan bij onze collecte in 
de eredienst. Dat is er immers het teken van: dat je 
jezelf aan God geeft. 
Vervolgens maakt hij complimenten. Jullie hebben een 
sterk geloof!, schrijft hij. Jullie kennis is groot, jullie zijn 
ijverig, jullie leven vanuit liefde. Doe ook mee met de 
actie voor Jeruzalem! 
Hoe kun je dan nog nee zeggen? 
Hij doet er nog een schepje bovenop. Gaf Christus zich 
niet voor jullie? Bovendien, meedoen is goed voor 
jezelf. De mensen in Jeruzalem zullen op hun beurt 
jullie geven wat jullie nodig hebben. De Bijbel in 
Gewone Taal vult zelf in wat dat dan is: hun dank en 
hun gebed. 
 
Wanneer je zoekt naar commentaar op dit stukje brief 
van Paulus, vind je niet veel. Het enige wat men zegt is 
dat hoofdstuk 9 ongeveer hetzelfde is. Daardoor 
vermoedt men dat dit ooit twee bijna gelijke brieven 
waren, die later zijn samengevoegd. Maar inhoudelijk 
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gaat bijna niemand op de tekst in. Waarom zou dat 
zijn? Vindt men dit stuk overduidelijk zoals het er staat? 
Of niet interessant genoeg omdat het over geld gaat? 
Of… misschien juist te lastig? 
 
Lastig, want er valt geen speld tussen te krijgen. Paulus’ 
pleidooi is super concreet. Geef naar vermogen, schrijft 
hij. Wees solidair. Als ik dit lees, kan ik niet om de vraag 
heen: hoe solidair ben ík…? 
Ik moet denken aan Gerda van Vilsteren. Ze woonde 
haar leven lang in een huis vol tweedehands spullen. Ze 
liet nooit iets renoveren. Zo leefde ze haar kinderen een 
bescheiden levenswijze voor. Een wijze die liet zien dat 
je niet alles hoeft te hebben wat je krijgen kunt. Dat er 
andere prioriteiten zijn. Ze gooide niets weg wat in haar 
ogen nog goed was, maar gaf voor de kinderen geld uit 
aan wat ze echt belangrijk vond, zoals fruit; goede 
schoenen; veilige fietsen. 
Van dat fruit en van ander gezond voedsel liet ze velen 
meegenieten. 
 
Hoe solidair ben ik? Hoe bereid zijn wij om met anderen 
te delen waar wij veel van hebben? Om niet zelf weer 
iets nieuws te kopen, maar dat geld weg te geven? 
Het zijn gewetensvragen. Je blijft erover nadenken. We 
doen iets, natuurlijk, we kiezen goede doelen uit waar 
we vertrouwen in hebben en doneren daaraan. Maar is 
het genoeg? 
Als ik eerlijk ben: ik geef niet naar vermogen. Ik zou veel 
meer weg kunnen geven. Voor mensen in nood; voor 
het behoud van de natuur. Niet omdat het ‘moet’, want 
iets doen omdat het ‘moet’ houdt niemand vol. Maar 
omdat ik voel en weet dat dat eerlijk zou zijn. Dat het 
de weg van Jezus is; die weg die ons deel geeft aan het 
hemelse leven, zoals Paulus schrijft. Omdat dat hemelse 
leven er pas is, als er brood en liefde is, genoeg voor 
allen – om het te zeggen met woorden van Huub 
Oosterhuis. 
 
Een tijdje terug kwam ik op het spoor van de ‘effectief 
altruïsten’. Mensen die ‘goed doen’ op een zo effectief 
mogelijke manier. Ze hebben een website, ‘giving what 
we can’. Ze vormen wereldwijd een community van 
ruim 6000 leden. Allen hebben ze de belofte gedaan 
10% van hun inkomen te doneren aan de meest 
effectieve doelen. Ter vergelijking: de gemiddelde 
Nederlander geeft 0,4% van zijn inkomen weg. 
Peter Singer, een Australische filosoof, is een van de 
denkers achter het effectief altruïsme. Hij en ook 
anderen konden niet leven met de enorme uitgaven die 
wij, mensen in de rijke landen, doen. Ze begonnen met 
het wegschenken van flinke percentages van hun 
inkomen. 
Ze werden door velen voor gek versleten. En door 
anderen nagevolgd. 
 
Wanneer is het genoeg? 

Als we eerlijk zijn, moeten we dan niet toegeven dat we 
teveel en ook overbodige luxe hebben? Rijke mensen in 
rijke landen kopen enorme hoeveelheden kleding, 
voedsel, elektronica, meubels, cosmetica, drank en 
vakanties. Wat daarvan hebben we écht nodig? 
 
Maar ik doe toch mijn best!, kun je zeggen. Ik verspil 
lang zoveel niet als heel veel anderen. Ik las over Steven 
Spielberg en zijn jacht van 200 miljoen dollar, met 
zwembad, bioscoop, fitnessruimte, spa, heliplatform en 
onderhoudskosten van 1 miljoen euro per maand. Hij 
wilde het verkopen omdat hij het niet groot genoeg 
vond. 
 
Er zijn altijd voorbeelden te vinden van anderen die 
meer hebben en meer verspillen. Maar wanneer je in 
Nederland woont en een modaal inkomen hebt, behoor 
je tot de rijkste 4% van de wereld. Als je wel eens eten 
weggooit of kleding aanschaft die je zelden draagt, ben 
je relatief gezien stinkend rijk. 
Je kunt van alles inbrengen tegen goede doelen-
organisaties: dat er veel aan de strijkstok blijft hangen, 
dat het geld niet goed terecht komt, dat veel geld 
verslonden wordt door corruptie – en toch. Hoef je dan 
niks te doen? 
 
Wanneer is het genoeg? 
Er is iets opvallends. Mensen die niet heel veel 
weggeven (zoals ik) en mensen die (in mijn ogen) veel 
weggeven, hebben allemaal iets gemeen: ze vinden dat 
het nooit genoeg is. Zoals Gerda van Vilsteren 
bescheiden was over wat zij deed. Ze bezorgde soep en 
sinaasappelsap en andere gezonde dingen bij mensen 
die ziek waren en hielp hen zo een beetje bij hun 
herstel – maar ze vond zelf dat ze niet veel deed. En dat 
meende ze oprecht. 
 
‘Het is altijd een worsteling,’ zegt Peter Singer. Hij en 
zijn vrouw geven inmiddels 40% van hun inkomen weg. 
‘Tenzij je een volledige heilige bent en je alles hebt 
weggegeven behalve wat je nodig hebt om te leven. Tot 
je op dat punt bent, denk ik dat je moet worstelen.’ 
Hij besefte al vijftig jaar geleden dat het belangrijkste is: 
in beweging blijven. Ja, mensen hebben grenzen. Maar 
grenzen kunnen verschuiven. Hij wist zelf dat hij, als hij 
zijn filosofie serieus wilde nemen, moest veranderen. 
Hij wist dat het moeilijk zou worden. Dat hij een lange 
weg te gaan had en dat hij zijn bestemming misschien 
wel nooit zou bereiken. Maar hij schreef ook: ‘Je kunt 
op zijn minst een begin maken.’ 
 
 
Muziek: A. de Klerk, Grave 
 
Lied: ‘Wij zullen een van ziel zijn lichaam worden’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen; Zangen van 
zoeken en zien 119)  


