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Luister! Geloof in elkaar 

Overweging  7 september 2014 – Henk Kemper 
 

“... Wat is goed doen voor een ander?  

Als je je intuïtie volgt kom je, denk ik, al een heel eind.  

Dan geef je anderen ruimte en luister je eerst eens goed.  

Het kan een levenshouding zijn,  

een manier van het leven met elkaar delen ...” 
 

 

Eerste lezing – Psalm 119:33-37 

Tweede lezing – Romeinen 14:1,10-12  

Derde lezing - Matteus 18:1,15-20 

 

 

Openingsgebed 

Aan God die al wat is, geschapen heeft en leidt, 

aan Hem die door ons genoemd mag worden: 

Vader, 

dragen wij in eerbied dit samenzijn op. 

 

Wij delen brood, wij delen wijn, 

en wij ontmoeten elkaar in de Naam van de 

Vader, 

de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

 

Lied: Altijd aanwezige 
 

Welkom en inleiding 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze 

viering van schrift en tafel. Iedereen die we 

vaak zien, wees weer welkom. En wie nu en 

dan komt binnenlopen of er vandaag voor de 

eerste keer is: voel je welkom in deze 

gemeenschap van mensen die zoekt naar hoe 

God de wereld heeft bedoeld. 

 

Het thema van vandaag is: “Luister! Geloof in 

elkaar.” 

Het is ingegeven door het beeld dat in de voorgeschotelde lezingen naar voren komt. Het gaat 

vandaag over echte aandacht voor elkaar. En ook over niet oordelen. 

Dat wat dagelijks op de loer ligt, wordt vandaag aangesneden. 

Dagelijks hebben we meningen en opvattingen over van alles en nog wat. Over alles en 

iedereen. Niet zelden betrap je je er op dat je mening ingegeven is door eerdere ervaringen of 

aannames. 

Hoe eerlijk is dat eigenlijk ten opzichte van je gesprekspartner. 
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En zijn de gesprekken wel gesprekken. Of blijven we aan de oppervlakte, zo van:  “Hoe is het 

met je?” “Nou beroerd momenteel” “O, mooi mooi.” 

 

Het gaat vandaag om de aandacht voor elkaar, hoe je met elkaar omgaat en hoe je elkaar in 

waarde laat. Psalm 119 die we zullen lezen spreekt van ‘het pad van uw geboden.’ Een pad dat 

je ook de weg van de liefde kunt noemen. 

Elkaar aanvaarden zonder vooringenomenheid of standpunt; het is lastig maar niet 

onmogelijk. De valkuilen hierbij omzeilen omdat je je daarvan bewust bent. Misschien lukt 

het om elkaar dan écht te ontmoeten en te zien, in de kracht van het leven. Dat we zoals de 

afbeelding op het boekje een sterk weefsel zijn in verbinding met elkaar. Waar elk deel van 

het weefsel kracht geeft aan het geheel. Daarover gaat het vandaag. 

 

Gisteren zegenden Marina en Marleen hun huwelijk in voor elkaar, onder Gods toeziend oog 

en in onze aanwezigheid. Vandaag doen we er nog een schepje bovenop. Er staat hier een fors 

boeket rode rozen. Het zijn er 50, omdat Ans en Ton morgen 50-jaar getrouwd zijn. Wat sluit 

het allemaal weer naadloos aan bij het thema van vandaag. Vijftig jaar van vriendschap en 

verbondenheid. Straks bieden we jullie graag de rozen aan om ze thuis een mooie plek te 

geven. Van harte gefeliciteerd. 

 

We gaan dus lezen en bidden en zingen. Ik wens dat we ons onderdompelen in de mooie 

woorden en muziek. Dat we elkaar inspireren en bemoedigen.  

Ik wens ons een mooi uur toe. 

 

Laten we nu een moment stil zijn en ons openstellen voor onze eigen gedachten en verbinding 

zoeken met onze Schepper. 
 

Lied: Die om mij smeekt 
 

1e en 2e lezing 

Lied: Van twee woorden 

3e lezing 

 

Overweging  

Vandaag is het lezen van een deel van de brief aan de Romeinen van de hand van Paulus 

betrekkelijk actueel. Want, de brief die Paulus schreef aan de christenen in Rome had als 

aanleiding iets te zeggen en iets te vinden van de gespannen verhouding tussen de Joden en 

de niet-Joden binnen de christelijke gemeenschap. 

 
Expliciet 

In de hoofdstukken 14 en 15 roept Paulus de gelovigen op om elkaar niet als Joden en niet-

Joden te veroordelen, maar om elkaar te aanvaarden en te dienen. Hij is daar expliciet 

duidelijk in als hij schrijft: “Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie 

bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster?” Blijkbaar was er grote verdeeldheid tussen de 

bewoners en gelovigen in Rome. Men nam elkaar de maat en oordeelde over de ander. 

Maar Paulus zegt: als je wilt leven naar de wetten van de Allerhoogste, dan neem je elkaar de 

maat niet, want dat laat je –ooit-  over aan God. Oordelen past ons niet en het is ook niet onze 

taak. En het is al helemaal niet constructief als je het hebt over gemeenschapszin en 

saamhorigheid. 
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Geef elkaar ruimte en neem iemand zoals hij is. Met zijn gebreken, fouten en 

tekortkomingen. maar ook met zijn talenten en eigen aardigheden. Als je kijkt en luistert zie 

je die ook! 

 

Actueel zei ik, deze boodschap. Want kijk eens naar de wereld om ons heen. We staan aan de 

rand van oorlog als het even mis gaat en er zijn vele brandhaarden waarvan de centrale 

noemer wél de noemer is van elkaar oordelen. Of beter gezegd veroordelen. Die veroordeling 

gaat zo ver dat het kennelijk in dergelijke kringen is toegestaan om anderen –letterlijk-  een 

kopje kleiner te maken. Dat je grondgebieden mag opeisen en beschieten. Dat je jezelf boven 

de ander mag plaatsen en haar of hem jouw wil mag opleggen. Nee, het zijn geen beste tijden. 

Dagelijks zien we de vreselijkste beelden en nog even en ze zullen ons nog nauwelijks 

beroeren. Het zijn stuk voor stuk beelden van hoe God, of hoe jouw God ook heet,  de wereld 

niet bedoeld heeft. 

 
Uitwassen 

Want God is liefde, daar blijf ik in geloven. En al die foute uitwassen mogen we God niet in de 

schoenen schuiven. We mogen God niet verantwoordelijk maken voor de foute beslissingen 

die mensen en groeperingen nemen louter uit eigenbelang of ideologie. 

Het probleem is dat we ons machteloos voelen om die grote problematiek aan te pakken. Ik 

bedoel maar: wie in de wereld zal zich iets aantrekken van dat wat we hier vandaag met elkaar 

bespreken. Er is zelfs een kans dat onze woorden worden onderschreven, maar vertroebeld 

zullen worden door het eigen gelijk en een uitleg van Heilige teksten die het onderdrukken 

van anderen rechtvaardigen. 

Nee, het is om wanhopig en moedeloos te worden. 

 

Toch is het evangelie een verhaal van troost en bemoediging, laten we dat niet vergeten. 

Troost en bemoediging vinden we vandaag zeker in de teksten. Paulus legt het ons nog eens 

uit: Christus, zegt hij, aanvaardt iedereen, ongeacht wat dan ook. Dat zouden wij ook moeten 

doen. Kunnen we dat ook, is de vraag. 

Het antwoord zou kunnen zijn: iemand anders in zijn waarde laten, hem bevragen, begrijpen 

en geen oordeel vellen is domweg een besluit dat je nemen kunt. Een levenshouding die één 

op één gaat met dat wat God van ons vraagt. 

Op wereldschaal kunnen we daar binnen onze beperkte mogelijkheden niet zo veel mee. In 

onze eigen kring van vrienden, stad- en buurtgenoten, Duiven en familie komen we al een 

stuk verder als we dat willen. 

 
Onbaatzuchtig 

Bij de voorbespreking van deze viering werd duidelijk dat dit gemakkelijk klinken kan, maar 

dat het soms offers vraagt. Soms betekent het geven van ruimte aan een ander, dat je zelf 

opzij stapt. Dat jouw belang niet meer het belangrijkste is. Dat noemden we vroeger 

‘onbaatzuchtigheid.’ Je eigen grens verleggen ten gunste van iemand anders. Daarmee krijgt 

iemand anders ruimte en kan hij zich ontplooien. De opperste vorm van de ander aanvaarden 

en hem niet oordelen. Elkaar bereiken  vanuit gelijkwaardigheid die energie geeft en moed en 

vertrouwen. 

 

De leerlingen van Jezus vragen hem in de perikoop van vandaag wie de grootste is in het 

Koninkrijk der hemelen. Zijn antwoord is dat we moeten zijn als een kind. Een kind dat geen 
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belang heeft bij de belangrijkste zijn of bij een belangrijke positie die aanzien, rijkdom en 

macht met zich meebrengt. En om het belang te onderstrepen van het handhaven van die 

onbevangen houding wordt een enorme overdrijving opgevoerd. Wie een gelovige van de 

goede weg afbrengt kan beter met een molensteen in de zee geworpen worden. Hierbij gaat 

het niet om het uitvoeren van een dergelijke straf, maar om de zwaarte van het vergrijp: dat je 

iemand van de goede weg afbrengt; dat is onvergeeflijk. 

Wil je weten wie de grootste is, kijk dan naar de kleinste. Niet de machthebbers en bollebozen, 

maar de kleine, mooie dingen doen er toe. Die bepalen de kwaliteit van ons leven en 

handelen. 

 
Sterke benen 

Waarom zou je eigenlijk iemand van de goede weg af willen brengen. We bespraken dat 

winstbejag vaak een hinderlijk verschijnsel is om de goede weg af te snijden. Het vereist sterke 

benen om op de goede weg te blijven. Haat, verdeeldheid en het in stand houden van eigen 

gelijk en mening staan de goede weg meestal hinderlijk in de weg. De rare paradox is, dat 

geweld gebruikt wordt om mensen meningen op te leggen. Dat geweld gebruikt wordt om het 

zogenaamd enige goede in de ogen van de agressor op te leggen aan de ander. De ene groep 

bepaalt voor de andere groep wat ‘goed’ is. 

 

Zijn we in staat om een vuist te maken tegen onrecht? 

Misschien moeten we blijven geloven in het goede dat in mensen zit. Ieders hart kent het 

verschil tussen goed en kwaad. Misschien moeten we in zo groot mogelijke kring de goede 

boodschap van liefde een aandacht voor elkaar verspreiden. 

“Alles dat je aandacht geeft, groeit” wordt wel eens gezegd. Laten we daarom aandacht 

schenken aan de goede dingen die tussen ons gebeuren. 

 
Intuïtie 

Wat is goed doen voor een ander? Als je je intuïtie volgt kom je, denk ik, al een heel eind. Dan 

geef je anderen ruimte en luister je eerst eens goed. Het kan een levenshouding zijn, een 

manier van het leven met elkaar delen. Zo doen is als met twee of drie samenzijn in de 

wetenschap dat Jezus in je midden is. 

 

Wij zongen: “Al het werk van onze handen, onze kronen, onze kerken. Als een strovuur zal het 

branden. Dán nog komt een woord mij tegen en vindt mijn mond geen andere zegen dan een 

mens om mee te leven.” 

Mogen wij zo in het leven staan.  
 

Pianomuziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Eeuwige. 

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken. 

Ik geloof in Jezus,  

die voor ons geboren, gestorven en verrezen is. 

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld. 

Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij. 

Hij houdt mij staande met de handen van anderen, 

die mij troosten, steunen en bijstaan. 
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Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen. 

Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn, 

die naar dat verhaal willen luisteren. 

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen 

bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is. 

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest, 

dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit  

en het toekomstige leven dat is toegezegd. 

Ik geloof in de gemeenschap 

die dit geloof wáár probeert te maken. 

Samen met Hem en met allen van goede wil 

geloof ik in de waarde van mijn leven.  

Amen. 

 

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

entree klaar ligt. 

 

Tafelgebed: Boek jij bent geleefd 
 

Nodiging, breken en delen van brood en wijn 
 

Lied: Liefde, Liefde 

 

Gedachte bij het thema 

Heer, wij vragen u: 

om in ons hart ruimte te maken 

voor al onze medeschepselen, 

voor alles wat ademt: 

mensen, dieren en vogels. 
 

Heer, wij vragen u: 

laat ons met herscheppende kracht 

en nieuwe ogen kijken 

naar al wat groeit en vrucht draagt. 
 

Heer, wij vragen u 

dat onze adem over wat werd toevertrouwd 

levengevend mag blijken. 

Dat wij het zout der aarde mogen zijn, 

tot heelheid van de schepping, 

genezing van elkaar. 

 

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt 

geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is, 

een koninkrijk dat mijn huis is, 

een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, 

waar dan ook. 

Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood, 
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waar de wind in de bomen 

en het vuur in huis 

vergeving van alle schuld is, 

zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde 

dat zonder mij braak zou liggen; 

een plek die mij niet in verzoeking leidt; 

die mij verlost van angst. 

 

Activiteiten en informatie 

 

Slotlied: Naar Prediker 

 

Slotwoorden 

We zijn aan het einde gekomen van deze viering.  

Bedankt voor jullie aanwezigheid. Ook iedereen die achter de schermen (of vóór de schermen) 

werk verrichtten, bedankt. Zonder elkaar kunnen we het immers niet. 

Vandaag nodig ik jullie in het bijzonder namens Ans en Ton uit voor de koffie en thee. Het 

lekkers is een traktatie van hen aan ons. 
 

Jezelf soms opzij zetten en je niet groter of belangrijker maken dan nodig, daar hadden we het 

onder andere over. Het moet dan niet zoals in dit verhaaltje: 

Op een klein vliegveld annuleert een vliegmaatschappij een vlucht die helemaal volgeboekt is. 

Een medewerkster aan de check-in-balie werkt zich in het zweet om uit te zoeken wat zij kan 

doen voor de teleurgestelde passagiers. 

Een woedende en agressieve man baant zich een weg langs de lange rij om haar ter 

verantwoording te roepen. Hij zegt dat hij businessclass vliegt en eist stante pede een 

alternatieve vlucht. 

De medewerkster legt hem de situatie uit en vraagt hem beleefd om weer zijn plaats  in de rij in 

te nemen. De man blaft haar toe: “Weet u wel wie ik ben?” Ze bedenkt zich geen moment, pakt 

de microfoon van het omroepsysteem en zegt, zodat het overal in de hal te horen is: “Dit is balie 

64; we hebben hier een heer die niet weet wie hij is. Kan iemand misschien komen om hem te 

identificeren?” 

De man spat bijna uit elkaar van woede en schreeuwt: “F**k you!” en wil haar nog meer 

toevoegen, waarop de medewerkster kalm antwoordt: “Ook daarvoor zult u in de rij moeten 

gaan staan, meneer.” 
 

Laten we zo meteen de wereld ingaan, maar niet voordat we gevraagd hebben 

om Gods onmisbare zegen. 

 

Wegzending en zegenbede 

Moge de Heer ons zegenen en behoeden. 

Moge de Heer de glans van zijn gelaat over ons spreiden en ons genadig zijn. 

Moge de Heer zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken. 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 

Allemaal een prachtige zondag gewenst en wat mij betreft: tot volgende week! 


