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Marcus 6 9 1-6 _Rorneinen 10, 1-13 

Gemeente, zusters en broeders, 

Het moet dus van twee kanten konlen!
 
De liefde. moet van twee kanten komen. anders g.aat het niet g-.oed.
-f' . ~ _ ' ~ 

Dat is zo tussen deze gerneente en de lJierfwe domineec 
Het moet van tv/ee kanten komen.' 

·hel- oû1rin een 11'e i"d-Ç><::'rei <:lt;áZo .;
.)"
c 

I. i,. " "ll". i " _.tI j ,11'"_ \."I~, tull\.;; 

Eigenlijk in elke relatie, .zou het van twee kanten moeten komen. 
Zo zou het moeten zljn tussen de volken die de wereld bewonen, 
En zo is het ook tussen hemel en aarde. 

Ook daar moet het van twee kanten komen" de liefde. 

Jezus weet dit als geen andere 
Zaad kan kiemen als het in vruchtbare aarde valt. 
Op dorre grond wordt het niks-

Jezus bevindt zich in de huurt VrJn Kanernanm en daar voert hij het woord in de. " . II . > - • ." - • > 

synagoge, en daar geneest hij vele zieken. En het is Hllernaal nlede zo succesvol
 
omdat er veel geloof is hij de menseno
 
Ze zien Hern, ze geloven Hern op zijn woord en dan kornt de heling en ht~Î,
 

herstel bijna vanzelfsprekend.
 

Maar toch voelt Jezus zich elke daJ! hedreip:t Als een meisie door Hem uit dt~, - ". ", ~ . u' ..j /~ - ".-~." .,'

dood is opgewekt zegt Hij; Jullie moeten het mm niemand vertellen. 

Dan vertrekt Hij naar zijn vaderstad, Man;iJs noemt niet de naam van deze si:ad 
iviisschien was het BethJehem? Marcus noemt de naanl niet, orndat het ook onze 
stad kan zijn, het kan ook Dokkurn zijn, 

\Vas er hij KapemaOrn veel geloof, in deze vaderstad treft Jezus vooral veel 
wantrouwen. Ze zeggen: Dat is toch die tlmmerrnanszoon? Waar haalt hij die 



\',djsheid allemaal vandaan? Klopt dit wel? En dan mensen genezen? Wat zijn dit 
t • J "1 "1 "r--7 J........ .J
 voor CHusrere Kracrueno .Le nemen ~_anstoor aannem, staat er, 

T __ ", t N'e'rgp.n" -rc1A ~en -rf ('-et 0 m',,·l - .. _1,,1_ 'r 'l~n '~-en stad.,ezus zeg -: "",",:"i WOl! e. p JAe, z. L l,-';Kenu alSI 1 Z J e,gd",' , 

{-eLi '~~f;' 
Die stad kan ook Dokkum-z,ijtl,
 
'Vat zou er in DokkuID·t)'verheersen: Geloof of \vantrouwen?
 
Hoe is het in onze wijkgemeente ermee gesteld? Durven we te geloven, Hem op
 
ziin woord te geloven of denken we: Dit kan niet waar zijn!


~1 ~,_ 

En steeds moet het van t\vee kanten komen, 

Dat hlijkt ook hier overduidelijk: In deze stad waar ongeloof overheerst kan 
Jezus slechts enkele zieken genezen, Jezus kan blijkbaar toch door dat ongeloof 
nog heen breken, maar het blijft bij enkele genezingen. En Jezus staat versteld 
van hun ongeloof, staat (if. 

Hoe is het in onze kerk, hoe is het in ons leven gesteld met het geloof, met het 
vertrouwen? NIet het durven vertrOtlWen op Gods beloften? Hoe is het in ons 
eigen hart met het geloof:; dat liefde sterker is dan de d.ood? Is dit onze bron van 
vreuQde?

-0'-·'-" 

/ 

Ik durf te beweren: Nfet g,.e1oven is makkeliiker dan wel1!e1oven~ maar er1!,~ens 
~, ~ ~ ~ 

mis J'e dan toch de diente van dit hesl(2)l,
• A 

Het is eenvoudig te zeggen: Ach het is nlaar een timmennan. God hestaat niet 
Het is moeilijker om te helijden: Hij is de Heer) die dwars door de dood heen 
ons in liefde blijft dragen. 
D1'e loeI t' J' (jen l' C' l'S m(")"'111'1'ker nla''''r ln1er l' -, _l e .. 1.,1 , ("r~-l el1 - -- -1}' ~ h -1" _1 "'n ~ Ác ~ . ," ' ...., ,';,' I .1.1, . ';-.t, ,L'S u, pleK J L"Kaar (J. e ,elJut"JS ~t;;'-dl. 

hliiven influisteren en toeziru!en. 
J ~2 

Ook in de godsdienstoefening mag het van twee ka.nten komen, mag de een d~:; 

ander tot hulp zijn) ll1ê1g de een zich laven aan de geloofskracht van de ander. 

En hier zijn we wat l11ij hetreft; ook hij het hart van gemeente-zUn: Dat wij net 
als Jezus de ontmoeting met de ander aangaan, Zo l110eten en nlogen wij kerk 
z~jn in deze stad, elkaar ontmoeten en daarbij jezelf vragen: Wat kan ik hem (tf 

haar geven, dai\wij sanlen lneer durven geloven? Ontmoeting met een hoge 
spirituele kwaJiÎ~it Daar zit de warmte van de kerk~ 



lvfaar wat kunnen wij elkaar ook .ifrt!,éze:,,":tád verschrikkelijk in de kou laten
 
staan,
 
Elkaar respectloos voorhijstreven.
 
De ander haar vlek misQunnen. omdat ie iezelfholler acht dan haar,
 

'-- ~ ./ ~-' J '=.,) 

Ofmet paardekleppen op een koers inslaan~ zonder te denken: Hoe komt it mei 
nlvn bnlorren en susters? 

./ 

Dan \vordt het koud.
 
nan_ Îrnmt -het heÎpma':l-1J." l~!. nt 1et 'Tan" t'l.Teelf1/ __ lT<:Intpn....V..L~"
i.....J' i.,-"j L_t.. ,,11,., __ _ l:.--t- Jo 1 .t'\...u,J, J. 

Sterker nog dan worden nnrren opgetrokken of eenzame stellingen hetrokken of
 
het respect verdwijnt, ontmoeting wordt ontwekerL
 
En weg is de gemeenschap.
 
Weg is de warrnte en de hoop en de liefde,
 

Die vaderstad kan ook Dokkum zijn. Stel je voor dat in DokkmTI het ongeloof de
 
toon zou zetten. Ik denk dat iedereen op straat zou voelen hoe koud dat is, ook al
 
is het 30 graden.
 

Ook tussen eiod en ons komt het van twee kanten. 

lvlaarweet u, dat ik dat misschien nog wel het lTIoeilijkste vind!
 
Ik heb in mUn leven vaak de klacht uitgesproken dat ik zo bar weinig actie van
 
f' - .""'-Tod ZIe. 
En nog steeds bekruipt mij zo nu en dan het gevoel dat ik wel mijn best kan 
doen. maar dat de hernel alleen maar zwiJ'gJ en toekiikt En doordenkend in die 

7 .J ~, 

richting kan ik dan allerlei redenen verzinnen, waarmn God niet bestaat, of il1 
elk geval niets doet 

En dan kan ik stoppen met geloven. Dan kan ik de rest van mijn leven niet 
geloven. Maar dat vind ik ook zeer onbevredigend"Want als ik niet zou ge1oven~ 

dan zou ik van de schoonheid van de schenning Qeen tel fileer kunnen genieten-
ti.. ~~,.) ~ ~ 

\vant \vat heeft dat dan voor zin? 

Ik noenlmijn levensreis de laatste jaren: Een oefening in vertrouwen. ]311 de ene 
dag voel ik meer vertrouwen, de andere dag voelt het leven als een z"vare 
oefening. ivfaar ook hier nloet het eigenlijk van twee kanten kornen. Is het de 
oefening die mijn geloof versterkt en is het het geloof dat lnij helpt om 
vertrollwen te oefenen, En hij die oefening nloet het h~j mij ook innerlijk van 



twee kanten kornen" Oefening van spiritualiteit is een samenspel van hoofd en 
hr.-rt· v l'Y>rlPU·· "";",,t '7f'''''urla... pllT.... Q7'i, ä. ," .i-....... Ul.il.L~. __ ij i""ij,. /~,"ji i _. ç.i ~ i\...4Ujl
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En dan Paulus" Die wil vandaaQ ook wat te zeQQen hebben, Romeinen 10 OO,oflet
~ (."...)~ ,-,,-~ 

JarenlanQ: vond ik Paulus een man die vooral met het hoofd met het QeloofheziQ
- - ~ - " (,..,'>' - ("",.J 

was: Moeilijke taal, ingewikkelde zinnen, hoogdravende woorden, en vooral erg 
veel 'moeten' in zijn brieven, Ik vond hem altijd het voorbeeld van een 
succesvolle bekeerling, <::1ie vervolgens zijn nieuwe leven van de daken 
schreeuwt Bij Paulus had ik lang het gevoel: Ik moet stil zitten, in bewondering 
~ ·1 n _. krk -n 1_ eL k .- t a·· ~ ~ . 1 ~ .•n_.ar ceze man op".J'~" rLtOHL V 31 een K.,,,TIL 

Jvfaar dat is Qaan veranderen bii nli)·. Ik ben erg g.auw ge"initeerd door 
~ ~, ~ ~ ~ 

fanatiekelingen van welk geloof dan ook) maar als ik dan de afgelopen dagen 
Romeinen 10 lees, dan moet ik toch toegeven dat ik Paulus altijd eenzijdig heh 
beoordeeld. 

Als er één is die de ontmoeting heeft gezocht, dan is het wel Paulus, die constant 
op reis was met het goede nieu\vs, 

En vandaaQ in de Romeinenbrief treft het miJ~c ontroert het n,i'L dat Paulus de o ., '" ,J",
 
.Ç. • 1 • • • •
1 k k·oe lenIng In vertrouwen voora 00. zoe_ t In oe lnümltelL 

Het is niet verweQ" zeQt hi1" }.e hoeft niet naar de helnel te g~aan om Christus te 
6.1'" ~...J J", "- __ 

halen_. ofnaar de dodenwere1d-, nee. het is di(-;hthiL Hij· is dichtbiJl Wie de naarn 
'" ~ '" ..1./.,. _ 

0 

van de Heer aanroept zal gered worden, zegt Paulus, Dus ook hier: Het komt 
van twee kanten. Het is ontmoeting) het is het woord Christus op onze lippen en 
I .. Cl 1 •ce genezmg van .. 100 mt. 

rvfaar mooi, dat Paulus, welisw:::lax filet grote woorden, het toch ook zoekt en 
. i . d .... D· hh··Vlnet In \oe mtlmItett._ tc -t 1]. 

I ..J 'I.' - i 1 .- •• e~ 1·. • r -,,,h c._ "H J n (I ·1 lh . i P • 1 S I - ~ ec. h· -('. ~f 1k ... ..-, -Gn ca__ ._.e m_c_eu, van .. aUJ", nt e Komm_JIL nel 1~ nl1., \t\ennsc _op. 
bep'aaIde J·oodse geloVülen. maar hii zeQt ook: Jood of Griek of van een ander 

.. ....~ '--" '" ~~ 4--' 

• 1 1 e1~1 [ ~ W. ·· h - Li (-" L. e Heer M·l 1 
• Pl·i-'I·~'·~·I·' ,. " - h·· 1... -C·fVOIk... lJeooen.JZJ.HLr."J"' .1 .1 IS . dj JS .11 t~ w~Jze waarop. 1J {e men;,,; 

als elkaar gelijkwaardig heschouwt. 

l\rK·ld' .,." . ,. .,.,., ,
l\rll ~ neIG UH venrouwenJ en Innmueu UH: venrouweu, 



En daarom zegt hij: God laat zich vinden, door wie hem niet zochten. Aan het
 
eind van dit hoofdstuk uit Romeinen citeert hij Jesaja, met de "voorden van God:
 
"Heel de dag heh ik mijn handen uitgestrekt naar mijn opstandig volk,"
 
On het schern van de snede dringt God tot ons dooe Is Hij" liefde, en kracht
 

~ ~ ~ ~ 

Mogen wij dat geloof hoog honden, en zo vandaag deze kerk verlaten, met op 
onze lippen: Ja, dit geloof ik. AMEN 


