
 
 
 

Dagthema: Roepen in de woestijn 
 
Overweging 26 september – Henk Kemper 
 
“… mensen die menen dat ze profeet zijn. De grote schreeuwers krijgen een podium. Ze kunnen de 
malste …” 
 
 
Eerste lezing uit Numeri 
Tweede lezing uit Handelingen 
 
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: ´Welkom´ Tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck 
Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat. 
 
Welkom en inleiding  
Goedemorgen in deze viering van de Gemeenschap van de Duif. Vandaag in de Amstelkerk, als 
alternatief voor ons eigen vertrouwde huis. 
Wat ben ik blij hier weer te staan na, laten we maar zeggen, mijn afgelopen jaar waarin ik niet in 
staat was voor te gaan. Gelukkig krijg ook ik mijn energie zo langzaamaan weer terug.  
En kijk eens wie vandaag met mij mee voorgaat: onze eigen Corrie. Ook zij, God zij dank, aan de 
beterende hand en weer in staat om met ons samen de zondag te vieren, de dag waarop we als 
gemeenschap bij elkaar komen. Meer dan hartelijk welkom Corrie.  
En uiteraard een hartelijk welkom aan de mensen die ons thuis meevolgen via ons digitale 
Zoomkanaal. Hopelijk vinden we, hetzij hier in de Amstelkerk, hetzij thuis op je eigen bank, een 
uur van rust in deze, van tijd tot tijd, dolle wereld.  
We zullen vandaag praten over profeten. Wat zijn profeten. Zijn het schreeuwers? Zijn het zieners, 
gekkies, aandachtsbeluste lieden? 



Of hebben profeten een functie. Welke taal spreken ze en wat doet hun publiek. Zijn er heden ten 
dage profeten. Zijn die nodig? Vragen te over.  
 
Bij de voorbespreking ontdekten we al dat profeteren meerdere aspecten kent: er is een 
voorspellende kant aan profeteren. Een boodschap die wakker schudt. Er zit een kant van 
priesterschap aan en ook herderschap, want een profeet wil immers bereiken dat het ‘beter’ gaat 
met alle mensen. Er is ook de kant van leraarschap.  
We lezen twee oeroude verhalen. Eén uit het boek Numeri, waarin mannen zijn áls profeten. 
Aangesteld voor hun taak en geïnspireerd door de Geest van God. En één uit het boek Handelingen 
der Apostelen, waarin de gemeenschap van volgers van Jezus van Nazareth in organisatorische zin 
vorm moet krijgen.  
Profeten van toen, profeten van nu. Wat moeten we er mee. Spelen we onze eigen verantwoording 
in hun handen, waardoor we zelf keuzes kunnen uitstellen? Of bagatelliseren we onwelgevallige 
boodschappen omdat we de kern niet willen horen? Waarvoor hebben we vandaag de dag profeten 
nodig.  
Daarover straks meer.  
Het koor is vandaag, vanwege de afwezigheid van enkelen, enigszins gemankeerd, waardoor we iets 
eenvoudiger liederen zingen. Ik zou zeggen: meezingen, zowel thuis als hier van harte aanbevolen. 
Waarschuw de buren of nodig ze uit mee te doen.  
Laten we eerst een moment van rust in ons hoofd en hart creëren om open te staan voor het 
komende uur waarin we zingen, bidden en luisteren.  
 
 
Lied: Die om mij smeekt   H.Oosterhuis/T.Löwenthal 
Refrein  (1. koor   2. allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 
Die mij niet, sleurde, niet duwde, maar wenkte, 
over uw drempel. 
Die de sluier van mijn angst niet scheurde, 
maar optilde. 
Die met enkel uw stem mij zo vermurwde,  
dat ik wilde. 
 
Refrein (1. koor,  2. allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 
Ooit door geruchten over U geknecht. 
Nu zonder angsten, eindelijk verwacht ik U. 
 
Refrein (1. koor,  2/3 allen) 
Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon. 
 
 
 



Eerste lezing: Numeri 11,24-29  
De zeventig mannen zijn als profeten 
Daarna riep Mozes zeventig leiders van het volk bij zich. Ze moesten in een kring om de heilige tent 
gaan staan. Toen kwam de Heer in de wolk die boven de tent hing. Hij sprak met Mozes. En hij gaf 
de zeventig mannen een deel van de geest die hij aan Mozes gegeven had. Meteen begonnen de 
leiders te spreken als profeten. Dat deden ze alleen op dat moment, daarna nooit meer. 
Eldad en Medad hoorden ook bij de zeventig mannen, hun naam stond op de lijst.  
Maar zij waren niet naar de heilige tent gegaan. Ze waren nog ergens anders in het kamp. Toch 
kregen zij ook de geest van de Heer. En ook zij begonnen te spreken als profeten. 
Toen dat gebeurde, rende een jongen naar Mozes toe. Hij riep: ‘Eldad en Medad lopen rond in het 
kamp en ze spreken als profeten!’ Jozua, de zoon van Nun, was de dienaar van Mozes. Hij zei tegen 
Mozes: ‘Zeg alstublieft dat ze daar meteen mee ophouden!’ 
Maar Mozes zei: ‘Ben je bang dat ik het erg vind wat er gebeurt? Helemaal niet! Ik zou wel willen dat 
de Heer aan het hele volk zijn geest gaf. En dat alle Israëlieten gingen spreken als profeten!’ 
 
Lied van alle dagen     H.Oosterhuis / A.Oomen 
Nooit hoorden wij  
andere stemmen dan de onze. 
Nooit waren er handen die doen 
wat handen niet kunnen. 
Nooit andere  
goddelozer mensen dan wij. 
 
Maar er was daglicht, 
alle dagen, wat ook gebeurde, 
alsof wij liepen 
over een onzichtbaar weefsel, 
boven de afgrond gespannen, 
dat niet scheurde. 
 
NNooooiitt  wweerrdd  iieemmaanndd    
wweeggggeettiilldd  uuiitt  ddee  ttiijjdd..  
MMaaaarr  ssoommss  eevveenn  
wwoorrddtt  lliijjddeenn  ooppggeesscchhoorrtt  
ooff  ddrraaggeenn  mmeennsseenn  hheett  ssaammeenn..  
ZZoo  zzoouuddeenn  wwiijj  mmooeetteenn  lleevveenn..  
 
Tweede lezing: Handelingen 6,1-7  
De apostelen krijgen helpers; er is te veel werk voor de apostelen 
Er kwamen steeds meer gelovigen. Het waren Joden die Grieks spraken en Joden die Hebreeuws 
spraken. Maar de Joden die Grieks spraken, begonnen te klagen. Want ze vonden dat de weduwen 
van hun groep niet genoeg hulp kregen van de apostelen. 
Daarom riepen de apostelen alle gelovigen bij elkaar, en ze zeiden: ‘Vrienden, wij zijn elke dag druk 
met het uitdelen van eten. Daardoor hebben we geen tijd om het goede nieuws over Jezus te 
vertellen. Dat is niet goed. Kies daarom zeven mannen uit. Het moeten mannen zijn voor wie 
iedereen respect heeft.  



Ze moeten wijs zijn, en zich laten leiden door de heilige Geest. Wij zullen die mannen de opdracht 
geven om voor al het eten te zorgen. Dan kunnen wij al onze tijd gebruiken om te bidden en het 
goede nieuws over Jezus te vertellen.’ 
Er worden zeven helpers uitgekozen 
Alle gelovigen vonden dat een goed idee. Ze kozen Stefanus uit. Dat was een man met een groot 
geloof, die zich liet leiden door de heilige Geest.  
Verder kozen ze Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs. Nikolaüs was een man 
uit Antiochië die Joods geworden was. Ze brachten die zeven mannen bij de apostelen. Toen 
spraken de apostelen een gebed uit en ze legden hun handen op het hoofd van de mannen. Steeds 
meer mensen luisterden naar het goede nieuws over Jezus.  
Het aantal gelovigen in Jeruzalem werd snel groter. En ook een grote groep priesters ging in Jezus 
geloven. 
 
Overweging 
Wat een bijzondere uitspraak van dat jongetje: “Eldad en Medad zijn aan het profeteren.” 
Profeteren scheelt slechts één letter met profiteren. Daar weten velen alles van in de 
individualistische en op zelfverrijking ingestelde wereld. Maar die kant wil ik vandaag niet op. 
Laten we niet alleen maar gaan klagen over de onterechte, ongelijke verdeling van geld en 
goederen. Wat doet iemand die profeteert. Hoe weet je dat iemand dat doet. Kun je dat horen? Slist 
zo iemand? Heeft ‘ie een spraakgebrek. Kijkt ‘ie er bijzonder bij? Hoe herken je een profeet en 
profetie. 
 
Laten we maar eens onder de loep nemen wat profeteren inhoudt. Een definitie luidt: “Profeteren 
is in de christelijke bijbel het verkondigen van een boodschap van God door een werking van de 
Heilige Geest. In het Oude Testament alleen door profeten, maar in het Nieuwe Testament een 
mogelijkheid voor alle gelovigen die met de Geest vervuld zijn.” Dat komt vrij aardig in de buurt 
van de lezing van vandaag uit het boek Numeri. In dit deel van Numeri vind je veel teksten over 
voorschriften en regels. Voor een goed begrip van deze perikoop is het nodig te weten waarom 
Mozes zeventig leiders verzamelde. Welnu, het volk, op doortocht door de Sinaï, werd steeds 
moeilijker in het gareel te houden en Mozes beklaagde zich hierover bij God. Van God krijgt hij de 
opdracht om zeventig leiders rond de heilige tent te verzamelen. En God sprak: “Ik zal neerdalen 
om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan 
kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen.”  

Vandaag lezen we dat er geen zeventig, maar achtenzestig leiders bij de tent aanwezig waren: Eldad 
en Medad waren niet naar de Heilige tent gegaan. Het boeiende is, dat zij kennelijk niet aanwezig 
waren bij het ‘overdragen’van de Geest van God op de overige leiders. En tóch slaan zij aan het 
profeteren.  

Wat zouden ze aan het verkondigen zijn geweest. We weten het niet, want het ontbreekt ons aan 
filmbeeld. We zullen het moeten doen met het verhaal zoals dat geschreven is. 
De parallel tussen het gelezen deel uit Numeri en Handelingen is, dat sprake is van uitbreiding van 
de uitdragers van het woord van God. Het boek Handelingen is een soort van managementboek 
avant la lettre waarin we kunnen lezen hoe een organisatie langzaam groeit en waarbij groepen 
mensen tegen de grenzen van hun eigen kunnen aanlopen. We lezen dat de apostelen zich 
permanent bezighielden met het uitdelen van eten. Ook hier weer klagers genoeg. Er moeten 
maatregelen genomen worden, maar de apostelen erkennen dat zij niet alles kunnen. Ze willen 
bovendien terug naar hun primaire taak: het verspreiden van het goede nieuws van Jezus.  



Er worden zeven -geen zeventig- mensen aangesteld die zich volledig moeten richten op voedsel. 
De apostelen konden zich daarmee richten op geestelijk voedsel.  

En waarom lezen we hier nu eigenlijk over. De verhalen zijn eeuwenoud en gaan over een volk door 
de woestijn en een zich opbouwende gemeenschap in een totaal ander tijdsbeeld. Wij leven in een 
tijd waarin commercie, geld, 24-uurseconomie, banken, kredieten, beurzen et cetera ons doen en 
laten dicteren. Waar zijn ónze profeten? Daarover spraken we bij de voorbereiding. Een profeet 
wordt in zijn eigen land niet geëerd, luidt het spreekwoord. Profeten zijn roependen in de woestijn; 
hun woorden vallen niet in vruchtbare grond.  

Problemen te over in de wereld, te beginnen bij de armoedekloof, vluchtelingenproblemen en 
klimaatcrisis. Gisteren stond prominent op de voorpagina van de Volkskrant: Dit was Corona – nu de 
klimaatverandering. En op pagina 15 van dezelfde editie een uitleg over huizenopkoper Blackstone 
die fungeert als regelrechte geldgraaimachine. Als je er gevoelig voor bent is het om moedeloos te 
worden. Wie of wat moet ervoor zorgen dat we als wereldbevolking het besef ontwikkelen dat het zo 
niet langer gaat. Dat er maatregelen nodig zijn om uit de neerwaartse spiraal te komen die leidt tot 
rijkere rijken en armere armen. Waar blijven onze profeten?  

Er zijn veel mensen die menen dat ze profeet zijn. De grote schreeuwers krijgen een podium. Ze 
kunnen de malste dingen roepen, waar of niet waar, maar... chocoladeletters in de krant 
gegarandeerd. Bewijzen hoeven niet te worden geleverd. Een mening wordt verward met feiten. 
Kijk naar alle gelazer over corona, de maatregelen, de aannames, de leugens. Allemaal 
schreeuwers die denken dat de hardste schreeuwer gelijk heeft.  

Als we goed kijken en luisteren, dan zijn ze er wel, de echte profeten. Alleen... profeten hebben 
vaak een boodschap die we niet willen horen. We noemen ze onheilsprofeten en overdrijvers. Het 
zal zo’n vaart niet lopen. Maar toch... er worden wel degelijk boodschappen verkondigd die we 
zouden moeten horen, maar die we liever niet willen horen. Klimaatsceptici genoeg en mensen te 
over die schreeuwen dat we onze economie en gedrag moeten aanpassen. Kijk naar Green Peace, 
naar Greta Thunberg, de film van Al Gore “the Inconvenient Truth.” We kijken en luisteren en 
zeggen vervolgens dat het zó moeilijk is om de omslag te maken.  

Alweer in de Volkskrant van gisteren een interview met de eerste vrouwelijke Bäckermeisterin, de 
eerste vrouwelijke Duitse meesterbakker. Zij zegt: “klimaatactivisten zeggen best zinnige dingen, 
maar hun toon bevalt me niet.” Dat kun je zien als een reden om de inhoud van de boodschap van 
klimaatactivisten te neutraliseren. Maar er ligt ook een aandachtspunt: hóe breng je mensen in 
beweging. Hoe doordring je ze van de noodzaak tot veranderen. Door iedereen om de oren te slaan 
óf door te communiceren, redeneren en overtuigen. De mensen een keuze voor te leggen die te 
doen is. Ze zeggen wel eens: mensen wíllen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd wórden. 
De vraag luidt dan: wat is de toonzetting die mensen wel in beweging brengt.  

Profeten hebben per definitie de positie om de arrogantie van de macht aan de kaak te stellen. Of 
het nu gaat om de vluchtelingenproblematiek, de klimaatcrisis of welke misstand dan ook. Wie 
horen wil, die hore! De vraag is tevens: wat kun je zelf doen in eigen omgeving. We hoeven immers 
niet allemaal leiders te zijn. We kunnen besluiten meer Fair Trade artikelen te kopen. We kunnen 
besluiten minder of geen vlees te eten, na te denken over je energiehuishouding. En zijn de kleren 
die je draagt gemaakt in een land waar de mensen een eerlijk loon krijgen. Met andere woorden, 
leef je toe naar en draag je bij aan de totstandkoming van een rechtvaardige wereld.  



Focus daarbij op de dingen die goed gaan. Dat geeft meer energie. Een gulden regel is: wat niet 
werkt, stop er mee. Wat goed gaat, doe daar meer van. 
Ik zei net dat in het Nieuwe Testament staat dat profeteren een mogelijkheid is voor álle gelovigen 
die met de Geest vervuld zijn. Laten we het gewoon in praktijk brengen.  

Vandaag geen woord over Jezus van Nazareth, maar wél over zijn boodschap. De boodschap van 
heelheid van de schepping en de zorg die wij aan elkaar verplicht zijn. Dat kúnnen wij, allemaal op 
onze eigen manier, op eigen schaal, in eigen kring. Het vergt slechts het maken van bewuste keuzes 
die als fundament hebben: het grondrecht van elk mensenkind om er te mogen zijn. Het vergt 
slechts het maken van de juiste keuzes in het dagelijks leven. Door ons doen en laten kunnen we 
anderen inspireren mee te willen doen. Daar is geen schreeuwpartij voor nodig, maar het besluit 
om zelf een aanstekelijk voorbeeld zijn. Een goed voorbeeld doet goed volgen, zei mijn moeder 
altijd. Moge het zo zijn.  

Pianomuziek 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof dat wij, mensen, God niet hebben uitgevonden. 
Hij schiep ons en liet ons Hem kennen  
om de zin van ons leven te vullen. 
Ik geloof dat God ons liefheeft 
en ons neemt zoals we zijn, 
méér intensief dan wij Hem liefhebben en accepteren. 
Ik geloof dat God altijd zijn woord 
tot ons richtte als een vriend 
en dat Jezus zijn definitieve woord is. 
Ik geloof in Jezus als het licht dat mijn leven verlicht. 
Ik sta achter de idealen 
waar Jezus voor leed en stierf: 
liefhebben, nuttig zijn voor de anderen. 
Ik geloof dat Jezus tegenwoordig is 
in ieder ogenblik van mijn leven. 
Ik geloof dat Hij leeft in ieder mens 
en dat ik Hem daarin ontmoeten kan. 
Ik geloof in de kerk die gevormd wordt 
door de mensen die Jezus volgen, 
zonder welke vorm van macht ook na te streven. 
 
Ik geloof dat wij mensen onherroepelijk geroepen zijn  
tot broederschap. 
Ik geloof dat mijn leven zin heeft 
voor zover ik dat met anderen weet te delen 
en stappen zet op weg naar een leven in gemeenschap. 
Ik geloof dat het leven niet kan eindigen na de dood. 
Amen. 



 

Collecte 
In de Duif dragen veel mensen bij door middel van een periodieke / jaarlijkse bank- of giroafschrijving. Mocht je 
hier (nog) geen gebruik van maken, dan kun je vandaag ook een bijdrage in de collecteschaal doen. Daarmee 
kunnen we de kosten betalen die we als gemeenschap moeten maken o.a. om wekelijkse vieringen te kunnen 
houden. Je bijdrage wordt erg op prijs gesteld.  
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=570K6TYoRaSaiXmKRIUDVw 
Hartelijk dank !!! 
 
Intenties die werden opgeschreven in het groene boek en inbreng van zij die vandaag via ‘zoom’ 
meevieren 
 
Lied: Van twee woorden  H.Oosterhuis / B.Huijbers 
Van twee woorden wil ik eten, 
krijg van vier maar niet genoeg, 
o verre liefde, lieve vrede.   (2x) 
 
VVoooorr  ddee  hhoonnggeerr  nniieett  ggeebboorreenn,,  
vvoooorr  ddee  bboommmmeenn  eenn  ddee  ggrraavveenn  nniieett  ggeettrrookkkkeenn  uuiitt  mmiijjnn  mmooeeddeerr,,  
 
eenmaal, andermaal,  
gewoon maar deze twee gevlekte handen 
om te oogsten en te strelen, 
 
loop ik, loop ik over woorden, 
onder twijfel, over water, 
zoek een ander in zijn verte. 
 
Alle aarde is van aarde, 
alle zeeën gaan in lompen, 
alle vlees is maar een drupje. 
 
Maar hoe gek onspreekbaar anders  
zijn de mensen voor elkander, 
dat zal duren, dat zal duren, 
 
met geen kussen is die liefde, 
met geen monden te bewijzen,  
ach hoe zullen wij omarmen. 
 
Alle vrede van de wereld 
als een lichaam te vergaren, 
dat doet pijn, vergeten jaren. 
 
Al jouw stilte te bewaren 
doet mij sterven, doet mij leven, 
door geen god te evenaren. 



Molenwieken, wijze wetten, 
gouden pausen, gulden woorden gaan voorbij  
als wind en regen, 
 
al dat werk van onze handen, 
onze kronen onze kerken, 
als een strovuur zal het branden. 
 
Dan nog komt een woord mij tegen, 
vindt mijn mond geen andere zegen 
dan een mens om mee te leven. 
 
Van twee woorden wil ik eten, 
krijg van vier maar niet genoeg, 
o verre liefde, lieve vrede.   
 
Breken en delen 
 
Onze Vader  
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw koninkrijk kome; 
uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Activiteiten en informatie voor de komende periode 
Zie ook de achterpagina van dit liturgieboekje. 
 
Lied: Overal zij Gij   H.Oosterhuis/A.Oomen 
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 
sprekend nabij, de stilte verwacht U. 
Mensen bestaan U, zien en beleven U. 
 
Mensen van vlees, van licht en gesteente, 
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open, maak ons uw aarde, 
uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 
Zegenbede en afsluiting 


