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Welkom & aansteken paaskaars

DIENST VAN VOORBEREIDING

Aanvangslied : Lied 207: 1, 3, 4
Moment van stilte
Groet
Gebed voor de wereld
Bemoediging

De aarde is van God, [Psalm 24,1]
DE WERELD EN WIE HAAR BEWONEN.

Zie hoe goed het is, en kostbaar, [Psalm 133,1]
ALS MENSEN WERKELIJK SAMENWONEN.

Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, [Psalm 85,11]
GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND.

Al zouden de leerlingen van de Heer ook zwijgen, [Lukas 19,40]
DAN ZULLEN DE STENEN NOG ROEPEN.

Heer, open mijn lippen; [Psalm 51,17]
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER!

Glorialied : Psalm 92: 1, 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Lezing uit het Oude Testament : 2 Koningen 4,8-171

Zingen : Psalm 34: 1, 5, 9
Lezing uit het Nieuwe Testament : Markus 7,24-302

Acclamatie
Voor uw Woord in de Schriften,
voor uw Woord in ons midden,
voor uw Woord in ons hart,
DANKEN WIJ U, O GOD.

Zingen : ‘Woord dat ons oproept’ (GotZ 128)

1 Bijbel in gewone taal (2014) – iets bewerkt.
2 Bijbel in gewone taal (2014) – iets bewerkt.
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Preek
Waar vinden wij God? Dat is geen vraag die vanzelf opkomt. Nog minder iets dat je zomaar 
even vraagt in gezelschap. En toch is dat de meest wezenlijke vraag die we kunnen stellen over 
ons menselijk bestaan. Want wij bestaan, of we dat weten en willen of niet, in en door God. 
God is de bron van alle leven en de grond onder ons bestaan. Maar waar vind je die bron en 
hoe voel je die stevige grond?

De bijbel geeft op die vraag een heleboel antwoorden. Maar niet één antwoord is sluitend en 
ze gaan ook allerlei kanten op. Toch is er wel een duidelijke hoofdlijn te ontdekken. Deze: wij 
vinden God vooral daar waar die het minst verwacht wordt. Dat leren we van profeten en 
evangelisten beiden.

De God van Israël heeft een voorkeur voor de randen van de samenleving en de harde bodem 
van het leven. Niet omdat de mensen daar zielig zijn en God nu eenmaal graag aardig wil 
wezen. Maar omgekeerd: omdat mensen juist aan de rand en juist als ze aan de grond zitten 
weer ontdekken waar de bron van hun bestaan ligt. Daarom heeft de bijbel een zwak voor 
alles wat niet zo goed scoort op de schalen van succes en glorie.

Je kunt dat in donkerbruine Duitse filosofie gaan uitleggen,3 maar je kunt het ook eenvoudig 
meezingen met Ede Staal: ‘Het het nog nooit, nog nooit zo donker west, of ‘t wer altied wel 
weer licht’. Juist als het donker is, kun je het licht pas zien, hoe klein of weifelend dat lichtje 
ook maar zijn mag. Dat licht is de hoop die opvlamt waar er redelijkerwijs niet veel meer te 
verwachten valt. Dat licht is het geloof dat onwrikbaar ‘en toch!’ roept waar we normaal 
gesproken alle hoop laten varen. Dat licht komt op uit een onvoorwaardelijke liefde die 
rechtstreeks put uit de Bron van leven die we God noemen.

God wordt vooral gevonden bij en door vreemdelingen, armen en verschoppelingen. Of in de 
woorden van Paulus:4

…al wat in de wereld dwaas is 
heeft God uitverkoren 
opdat hij de wijzen zou beschamen, 
en al wat zwak is in de wereld 
heeft God uitverkoren 
opdat hij al wat sterk is zou beschamen…

3 Zoals de Duitse filosoof Martin Hei  de  gger (1889-1976), even beroemd om zijn diepgravende filosofie als 
berucht om zijn trouw aan de ideologie van de nazi’s. Heidegger zegt dat ons leven zich vooral afspeelt in de 
alledaagsheid. Dat leven is bekend en ligt grotendeels vast in gedragspatronen en menselijke relaties. Maar 
om werkelijk vrij te zijn – en daarmee de centrale vraag te kunnen stellen hoe men waarachtig moet leven – 
moet de mens juist het onbekende tegemoet durven treden met een open houding. Dat onbekende roept 
echter angst op. ‘Angst’ is bij Heidegger niet ‘bang zijn voor een bedreiging’, maar de realisering dat alle 
bekende kaders en betekenissen tekortschieten en wegvallen, kortom, dat de mens zichzelf dreigt te 
verliezen. De ultieme angst is de doodsangst, maar juist in dat moment opent zich de nieuwe mogelijkheid 
van het onbekende. Voor Heidegger is de mens pas echt mens wanneer die de grenzen van het veilige en 
vertrouwde opzoekt en overschrijdt. Heidegger was een groot bewonderaar van de dichter Friedrich H  ö  lderlin 
(1770-1843) en citeerde hem in dit verband graag:

wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
4 1 Korinti  ë  rs 1,27 – maar lees vooral de hele Paulinische volzin!
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–

Het verhaal van de profeet Elisa bij de vrouw in het Galilese stadje Sunem en het verhaal van 
Jezus en de vrouw in de Fenicische stad Tyrus draaien om dit thema. Dat God zich juist laat 
zien en horen bij mensen en op plaatsen waar dat het minst te verwachten lijkt.

Beide verhalen spelen in grensgebieden. Sunem ligt in het noorden van Israël, bij de Vlakte van 
Jizreël, waar de nodige veldslagen zijn geleverd. Daar streed koning Saul zijn laatste strijd.5 Het 
andere uiteinde van de vlakte is in apokalyptische visioenen het toneel van de eindstrijd. De 
plaats is in alle opzichten een grensplaats, en zeker ook een grens waar het leven kan 
ophouden.

De vrouw die zo gastvrij is voor Elisa heet ‘rijk’. Letterlijk staat er ‘groot’, zoals wij het kunnen 
hebben over ‘een dikke boer’. Maar Elisa’s knecht Gechazi ziet meteen6 waar de schoen 
wringt: ‘Ze heeft geen zoon.’ In de samenleving van toen betekende dat dat de familie zou 
ophouden te bestaan. Geen toekomst dus. De vrouw is rijk in bezit, maar haar armoede, haar 
grenssituatie, is dat het met haar man en haar ook dood zal lopen.

Des te opvallender dat ze nergens om wil vragen. Ook dat ze Elisa met zoveel eer behandelt. 
Ze noemt hem een man Gods. Ze voelt kennelijk aan dat deze man meer is dan zichzelf en dat 
God in zijn woorden en daden aanwezig kan zijn. Zou deze profeet haar terug kunnen brengen 

5 1 Samuël 31,1-6; zie ook 28,4 en 29,11. Volgens Jozua 19,1  8 hoorde Sunem (of Sjoeneem) thuis in het gebied 
van de stam Issakar. Aan de zuidkant van de Vlakte van Jizreël zijn de resten van de Kanaänitische vesting 
Megiddo opgegraven. In de loop van vele eeuwen zijn hier talloze veldslagen geleverd, de laatste in 1918. 
Tyrus (of Tsor) grensde volgens Jozua 19,29 aan het gebied van de stam Aser.

6 Zijn naam betekent ‘uitzicht’.
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bij de bron van leven? Precies in deze eenvoud en eerbied toont zij haar ware kracht.

Alles wat de vrouw krijgt is een woord, een belofte van Elisa. Daar moet ze het mee doen. En 
net zoals ooit Sara lachte toen haar een zoon werd beloofd,7 zo haalt zij haar schouders op. Zal 
zij zomaar leven kunnen voortbrengen? Toch is het onbestaanbare, dat waar niemand nog op 
durfde hopen, precies wat er gebeurt: zij krijgt een zoon.

–

Tyrus was een Griekse stadstaat ten noorden van Galilea. Een machtige staat met een wijd en 
zijd beroemde verering van Griekse en Kanaänitische goden.8 Geen plaats voor een Jood om 
zomaar heen te gaan en daarom wil Jezus ook graag onder de radar blijven. Tyrus is een god-
loze plek. Of toch niet?

‘Een vrouw’ – dat kan iedereen zijn, desnoods wijzelf – heeft van Jezus gehoord. Niets gezien, 
maar ze herkent hem toch meteen. Ook zij zit in haar leven tegen een grens aan. Haar dochter 
heeft een kwade geest en dat maakt het leven onmogelijk.

Jezus’ antwoord is in eerste instantie op het onbeschofte af. Hij noemt de vrouw een hond. 
Het ‘brood’ – dat is de Torah – is immers voor de ‘kinderen’, de kinderen van Israël wel te 
verstaan, en niet voor ‘heidenhonden’. Als we graag een beeld van Jezus hebben als een 
zachtaardige man, dan valt dat hier in stukken.

Maar de vrouw claimt helemaal niets. Zij wil graag de hele Torah bij Israël laten – als zij maar 
een paar kruimels ervan mag oppikken. Dat is haar genoeg, want daarvan zal zij kunnen leven. 
Niet alleen zij – zeker ook haar dochter, want die kruimels Torah moeten genoeg zijn om die 
kwade geest te verjagen. Juist in dit niet eisen en niet vragen toont de vrouw haar ware kracht.

Jezus wordt overdonderd door dit geloof van deze vrouw die volgens de vrome boekjes totaal 
niet deugen kan. Sommige uitleggers lezen er zelfs een bekering in van Jezus. Richtte hij zich 
eerst op het volk Israël, de Joden, nu ziet hij dat de woorden en daden van God die hij uitdeelt 
ook voor de wereld van de volken, de heidenen, bestemd zijn. Want God geeft leven aan de 
wereld, niet alleen aan een klein clubje uitverkorenen.

–

Grenssituaties waar het leven lijkt op te houden. Kennen wij die? Waarschijnlijk wel, maar 
willen wij ons daar ook bewust van zijn?

In het alledaagse leven lukt het ons heel goed zulke situaties op afstand te houden. Alles gaat 

7 Genesis 18,12. Drie keer klinkt daar het werkwoord ‘lachen’.
8 Tyrus bestond al in het 3e millennium v.C. en is altijd een machtige en onafhankelijke stadstaat geweest, 

uitvalsbasis voor de Fenici  ë  rs die o.a. de godin Asjera en de god Baäl vereerden. In 332 v.C. werd de stad 
verwoest door Alexander de Grote, maar in de eeuw daarna weer herbouwd. In de Romeinse tijd was het nog 
steeds een autonome en machtige stadstaat en dat bleef zo in de Byzantijnse tijd. In 638 veroverden de 
Arabieren het en tot aan het einde van het Ottomaanse Rijk in 1918 bleef het deel van het moslimrijk, zij het 
met een onderbreking in de 12e en 13e eeuw toen de kruisvaarders er de scepter zwaaiden. Sinds 1920 hoort 
het bij Libanon.
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immers toch goed? We hebben werk, een huis, een aardig leven. Anderen worden getroffen 
door werkloosheid, ziekte, psychische nood, sterven. Wij houden het graag daar bij die 
anderen. Tot het opeens niet meer lukt. Dan is de burn-out daar, dan gaat de zaak failliet, dan 
liggen we ineens in het ziekenhuis. Of we ontdekken gewoon dat we niet bij de winnaars 
horen die we in onze wereld schijnbaar allemaal moeten zijn of worden.

Juist dan en daar is God. Niet als het eenduidige of makkelijke antwoord dat wij graag willen 
horen omdat het ons precies uitlegt hoe het zo gekomen is en waarom. Dat antwoord krijgen 
we hoogstwaarschijnlijk niet. Maar God is daar als de stem die zachtjes blijft zeggen ‘en toch!’ 
God is daar als het rotsvaste vertrouwen dat we niet ten onder zullen gaan, ook al wijst alles in 
die richting. God is daar in hulp, zorg en aandacht die we krijgen en geven om niet. God is daar 
als hoop, geloof en liefde.

In elk geval komen we allemaal een keer voor de laatste grens te staan. Vaak zal dat worden 
aangekondigd door slecht nieuws van de dokter. Waar vinden we dan die hoop, geloof en 
liefde? Juist als de dood onontkoombaar is, kunnen we ondervinden waar we werkelijk uit 
leven en hoe ons leven uiteindelijk geborgen en bewaard is. Maar durven we dat dan ook te 
zien en te aanvaarden? Of proberen we liefst zo lang mogelijk onzichtbaar te blijven voor de 
pijn en de angst voor het onzegbare?

Een ‘kwade geest’ kan ons bij leven ieder moment te pakken nemen. Soms is er maar weinig 
voor nodig om ons volledig te vloeren. Hebben we dan genoeg aan een woord, een woord van 
een profeet, een woord van Jezus? Als die woorden alleen maar verstandelijke waarheden 
inhouden, zullen ze ons hart niet raken. Maar wanneer die woorden opkomen uit de diepten 
van het bestaan, vanuit de Bron die we God noemen, dan zullen ze ons hoop geven waar niets 
meer te verwachten is; dan leren ze ons geloven waar niemand nog licht ziet; en dan leren ze 
ons om lief te hebben zonder enige voorwaarde of garantie.

Wie die Bron vindt, doet dat waarschijnlijk juist in een grenssituatie, zo’n plaats en tijd waar 
alles juist lijkt stuk te breken. Daar valt niets meer te claimen, daar moeten we aanvaarden 
wat er komt – of niet komt. Maar precies in die aanvaarding is God aanwezig. Ik heb het zien 
gebeuren, in Veendam en Wildervank, in Glasgow en op Iona, op Haïti en in Rwanda, bij heel 
gewone mensen. En daarvoor is er eigenlijk maar één woord: genade. Want dat is God.

Amen.

Zingen : Lied 345: 1, 3

DIENST VAN HET ANTWOORD

Collecte
Gebeden
Onze Vader
Slotlied : Lied 657: 1, 2, 3
Zegen
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