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Loper naar de hemel 

Overweging  24 augustus 2014 – Marc van de Giessen 
 

“...Voor het verkrijgen van een ontvankelijke levensinstelling  

moet je een eigen sleutel bemachtigen.  

Voor de een is dat muziek (zoals onze CD*),  

de ander natuur (zoals de wandeling),  

de andere weer het lezen van de Bijbel of het onderdompelen in stilte.  

Zo kan een bron ontspringen ...” 
 

 

Eerste lezing – Petrus aan de hemelpoort 

Tweede lezing – 29 namen voor Jezus van Nazaret   Huub Oosterhuis 

Derde lezing - Mattheus 16:13-20 
*) Na de viering werd de nieuwe CD van het koor van De Duif gepresenteerd. 

 

Openingstekst 

Wij komen samen om ons te voeden aan de bron 

waaruit het leven ontspruit. 

Wij komen samen om de liefdevolle energie te 

delen waaruit het leven wordt gevoed. 
 

Wij delen in de kracht en gloed van al wat leeft. 
 

In de naam van de Eeuwige  

ontvangen we nieuw licht in onze ogen. 
 

Amen. 

 

Woord van welkom 

 

 

Eerste lezing Petrus aan de hemelpoort 

Er komt een man aan de hemelpoort. Zegt 

Petrus; "Welkom, de regels zijn zo: je hebt 

honderd punten nodig om binnen te komen. 

Vertel me alle goede dingen die je hebt 

gedaan, en ik waardeer die met punten naar 

gelang van de kwaliteit. Bij honderd punten 

ben je binnen." 

"Okay. Ik ben vijftig jaar met dezelfde vrouw getrouwd geweest en heb haar nooit bedrogen, 

zelfs niet in mijn hart." "Prachtig! dat is drie punten waard." 

 "Drie punten maar? Nou, ik ben mijn leven lang naar de kerk gegaan en heb die altijd 

gesteund met mijn giften en mijn diensten." "Schitterend! Dat is zeker een punt waard."  

"Een enkel punt maar? Oei. Wat vind je hiervan: Ik ben in mijn stad een gaarkeuken begonnen 

voor de armen en ik heb in een onderkomen voor dakloze oorlogsslachtoffers gewerkt." 
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"Fantastisch! Je hebt al weer twee punten." 

"TWEE PUNTEN!!" roept de man, "in dit tempo kom ik alleen binnen als God me genadig is!" 

Petrus sprak: "Welkom! Kom binnen!"     

 

 

Tweede lezing: 29 namen voor Jezus van Nazaret 

Naaste. Vreemde. Jood. Zaad. 

Boom aan de bron. Bruidegom. Weg. 

Droom een mens. Deur open. Hoeksteen.  

Sleutel. Leeuw van Juda. Lam. Gerechte. 

Herder. Parel. Twijgje. Vis. Brood. 

Woord. Wijnstok. Zoon van God. Knecht. 

Stromend levend water. Morgenster. Koploper. 

Enige. Onzegbaar gezegde. 

 

 

Derde lezing uit Mattheus 16:13-20 

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de 

mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, 

anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En 

wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon 

Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door 

mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.  
 

En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen en de poorten van het 

dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van 

de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en 

al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’  

Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. 

 

 

Overweging  

Sleutel geeft toegang!  

De ICT- desk van bedrijven hebben na de zomervakantie een druk seizoen. Na de vakantie zijn 

de mensen hun wachtwoord van hun computer vergeten. Dat zijn de betere vakanties denk ik 

dan. Je bent losgekomen van je werk. Alle passwords die je bedenkt - geven geen toegang tot je 

computer. De ICT medewerkers staan graag voor je klaar. 
 

Wachtwoorden zijn de moderne sleutels, de codes over zaken waar onbevoegden niets te zoeken 

hebben. De lijst van sleutels wordt naast de auto en huis steeds langer. Er is een wachtwoord op 

telefoon- email, Facebook, bankieren, belastingdienst, Linkedin, VVE, er zijn vele sleutels die 

exclusief toegang verschaffen.  
 

En op een ander domein? Wat geeft toegang tot levensgeluk of wat is de sleutel naar de hemel?  
 

Toegang tot de hemel bezorgen 

De Schriftlezing uit Mattheus beschrijft waarom Jezus aan Petrus de sleutels van het Rijk der 

hemelen schenkt. De perikoop bestaat uit twee vragen van Jezus aan zijn leerlingen en het 
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sleutelmoment. Het lijkt erop dat Jezus wil checken of ze hem begrijpen. Hij komt immers 

steeds dichterbij Jeruzalem. 
 

Wie zeggen de mensen dat ik ben? Die vraag blijkt makkelijk te beantwoorden. Zijn leerlingen 

geven hem grote titels van zijn tijd. Elija, Jeremia of een van de profeten. Dat zijn de grote 

namen als Nelsons Mandela, Moeder Theresa en Dalai Lama van hun tijd. 
 

Maar jij? Wie zeggen jullie dat ik ben, vraagt Jezus op de man af. En blijkbaar is Petrus door de 

tijd met Jezus tot de diepste levensovertuiging gekomen en zegt; Jij bent de Messias, de Zoon 

van de Levende.  
 

Petrus had Jezus leren kennen als een mens die het waarachtig opnam  voor mensen, die het in 

hun eentje moeilijk kunnen redden: zieken, eenzamen, armen, gevangenen, verstotenen, 

ongeletterden. Het zwak dat Jezus voor deze groep had, sloot aan bij het gelovig besef van 

Petrus dat Gods Woord werkzaam is in deze wereld.  
 

Wie zeg jij dat ik ben? 

Op de maandagavond vergadering stelde ik de vraag. Als Jezus jou zou vragen, wie ben ik voor 

jou, wat zou je dan antwoorden?  Ik liet de tweede lezing hierbij een hulp zijn. Er werd gekozen 

voor Vriend, Voorbeeld, Verlosser, Verlichte Meester. Ik zou kiezen voor Bezieler. 
 

Petrus ontboezeming betekent volgens ons ‘Jij bent de Christus, de Gezalfde, die door God is 

aangeraakt om mensen vrij te maken’. Jezus antwoordt dan; Op deze bekentenis zal mijn kerk 

gebouwd worden, ik zal de sleutels van de hemel geven.  
 

Toegangscode;  Genade 

Het alternatieve verhaal van Petrus bij de hemelpoort kent ook een sleutel. Petrus die aan de 

poort de mensen selecteert of zij de hemel wel verdienen. En de puntentelling van Petrus blijkt 

volstrekt anders dan verwacht door dan de man die aan de hemelpoort aanklopt.  
 

Het sleutelwoord is Gods genade- de erkenning van Gods bijdrage om dit te kunnen bereiken. 

Petrus selecteert niet op geloofsprestaties maar op geloofshouding. De sleutel naar de hemel is 

niet een lijst van geloofsbewijzen maar van een geloofshouding dat je dingen kon doen omdat 

ze door het Leven zijn gegeven. 
 

Loper naar de hemel 

De titel van deze viering is; Loper naar de hemel. Inderdaad meervoudig uitlegbaar, een loper 

is de Masterkey van de sleutels enerzijds, en een wandelaar anderzijds. 
 

Afgelopen 2 weken heb ik een pelgrimstocht gelopen. Het is een 14e eeuwse wandeltocht van 

Farnhem via Cantebury naar Dover. Ik heb onder andere over deze evangelietekst nagedacht. 

Welk eigentijdse belijdenis zou de sleutel tot het Rijk der Hemelen bezorgen. Bladzijdes vol heb 

ik geschreven in mijn dagboek, en toch….. kan ik geen algemeen antwoord geven wat nu de 

masterkey naar de hemel is. Ik vond slechts wat kleine verwijzingen. 
 

Kleine lessen van het lopen 

Het lijkt niet zozeer te gaan om de juiste formulering of het ware recept van geloof. 2.000 jaar 

Christendom blijkt wereldwijd zoveel verschillende uitdrukkingen te hebben, dat ik vrede kan 

sluiten met variaties. Het blijft een Vermoeden waar we zorgvuldig mee om horen te springen. 
 

Tijdens het klimmen over de dalen en bergen is het een genot om de top te bereiken. De plek 

waar hemel en aarde elkaar lijken te raken. Er komt energie los en daarna ga je weer door. Zo 
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is het ook in geloof. Op hoogtij dagen moet je hard werken- hemel en aarde lijken elkaar te 

raken. En dan ga je weer door. 
 

Tijdens het lopen realiseer je je dat iedereen de markeringen van de oude paden volgt. Ik ook. 

En als ik ze omzeil, het oude pad mijn referentiepunt blijft. Zo sta ik ook in het geloof. Ik volg 

de markeringen van de traditie. Daarmee voel ik verbondenheid met al die zwoegende mensen 

die op dezelfde paden liepen. En soms laat ik de markeringen lekker varen en creëer mijn eigen 

weg. 
 

Ik realiseerde tijdens mijn reis dat ik zo min mogelijk ballast in mijn rugzak wil. Je wordt op 

jezelf terug geworpen en hebt beperkte draagkracht. Ik probeer mijn oordeel los te laten, 

innerlijke ruimte te scheppen, aandacht te geven aan het leven. Ik laat me ontroeren, voeden 

en bezielen door verhalen van mensen, door de natuur om mij heen. En zo ben ik ook als 

gelovig mens. Ik vind veerkracht in een ontvankelijke blije levenshouding.  
 

De wandeling is niet altijd mooi. Uit een innerlijke dialoog volgt niet altijd helder inzicht. 

Tijdens de liturgievergadering ben ik aangesproken. Een positieve levensinstelling kan je 

alleen aanmeten als het niet stormt in je leven. En zo is het ook met lopen. Soms ben je te boos 

of verdrietig om te slapen, te eten en te genieten. Dan is levenskunst gewoon overleven.  En 

dan is het heerlijk om op de gemarkeerde paden te lopen en gewoon je ding te doen. 
 

God is als de ICT afdeling 

Voor het verkrijgen van een ontvankelijke levensinstelling moet je een eigen sleutel 

bemachtigen. Voor de een is dat muziek (zoals onze CD), de ander natuur (zoals de wandeling), 

de andere weer het lezen van de Bijbel of het onderdompelen in stilte. Zo kan een bron 

ontspringen. De hemel begint immers als mensen van elkaar houden. 
 

Mocht je nu geen ontroering, verwondering of geloof vinden na deze vakantie. Bel eens naar 

Boven. God is als de ICT afdeling na de vakantie. Die helpen graag je systeem weer op gang te 

krijgen en opnieuw te beginnen.  
 

Ik wens jullie allemaal een mooi begin na de vakantie.  

Moge het zo zijn. 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God, 

Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen. 

Ik geloof dat God in mij is 

en dat ik ben in Hem. 
 

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens 

bestaat in het volbrengen van Gods wil. 

Ik geloof dat het vervullen van Gods wil 

ten goede komt aan mij en alle mensen. 
 

Ik geloof dat God wil 

dat alle mensen van hun naasten houden 

en zo met anderen omgaan 

als zij ook zelf behandeld zouden willen worden. 
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Ik geloof dat de reden waarom wij leven 

eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde. 

Ik geloof dat deze groei in liefde 

de grootste kracht is 

om het Rijk van God te vestigen op aarde. 
 

Dan zal er een nieuwe ordening zijn 

waarin menselijkheid, waarachtigheid en 

solidariteit zullen heersen. 
 

Amen. 

 

 

Intenties die werden opgeschreven in ‘het groene boek’, dat voor aanvang van de viering bij de 

entree klaar ligt. 

 

Tafelgebed: Die naar mens’lijke gewoonte… 

 

Nodiging 

Jezus- de Zoon van de Levende is zo machtig als wij mensen liefdevol zijn.  

Jezus die zoveel namen draagt;  

 

Hij heeft geen andere ogen in deze wereld dan de onze 

Hij heeft geen andere oren in deze wereld dan de onze 

Hij heeft geen andere handen in deze wereld dan de onze 

Hij heeft geen andere monden in deze wereld dan de onze 

 

Laten we daarom oog houden voor hen die geen deel aan het leven hebben, 

Luisteren naar de hartenkreet van de medemens, 

Handelen alsof het onze laatste dag is 

dat we vrede kunnen bereiken, 

Vrede blijven roepen totdat liefde en recht aan weerlozen  

de hoogste norm wordt, 

 

Je bent uitgenodigd om met ons te breken en delen,  

en je zo te verbinden aan die droom van een wereld  

waar liefde, recht en brood is voor ieder mens, 

in Zijn gedachtenis  

zodat Hij door ons in deze wereld is,  

voel je welkom, het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt,  

weet je uitgenodigd want alles is gereed. 
 

Breken en delen van brood en wijn 
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Gedicht: Code  (Gerrit Achterberg 1905-1968) 
 

De levenskracht die gij eenmaal bezat 

verdeelt zich nu over het abc. 

Ik combineer er sleutelwoorden mee 

en open naar uw dood het zware slot. 
 

Het is, in ’t vers, de figuratie: God, 

te vinden in de letters g, o, d, 

in deze volgorde, maar niet per se, 

ook ander formaties kunnen dat. 
 

Iedere serie, elke schakeling, 

uit welke taal genomen, is geschikt, 

zolang ze in de juiste spanning staat. 
 

De dichter, onder ’t schrijven, weegt en wikt, 

op dood en leven een schermutseling, 

totdat de deur eindelijk open gaat.  

 

 

Onze Vader  (Jan van Opbergen) 

Onze Vader, al zolang onderweg van de hemel naar de aarde,  

Uw Naam worde geheiligd nooit meer in gevechten van volk tegen volk, van man tegen man;  

Uw Naam worde gedaan en doorgegeven in gerechtigheid en vrede, van mens tot mens van land 

tot land, over heel de wereld. 

Laat komen uw Rijk door allen die veranderd zijn in mensen van vrede en mededogen.  

Laat gebeuren in ons midden wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel. 

Geef ons heden zoveel inzicht dat wij weten wat werkelijk tot vrede en toekomst brengt.  

Vergeef ons dat wij U tegenhielden in zoveel mensen -zoveel eeuwen lang:  

En leid ons weg uit de verleiding tot macht en geweld,  

maar verlos ons vandaag nog van een wereld voor enkelen  

en open die wereld van God en mens met allen.  

Amen. 

 

Actie en informatie 

 

Slotlied 

 

Zegen en wegzending 
 


