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Voor u ligt het tweede deel van het groepsmateriaal dat uitnodigt 
tot een goed gesprek. Dat is precies wat het is, een aanzet. Het 
gaat er niet om dat de opzet slaafs gevolgd wordt, of dat ‘het af’ 
moet. We hopen op avonden met goede gesprekken. 

Daar hoort ook een rondje bij, gewoon vragen aan elkaar hoe het 
gaat. 
 
Verder laten we de opzet van de avonden over aan de groepen zelf. 
Dus ook vormen, filmpjes, afsluitingen etc. laten we aan de groepen 
en groepsleiders over.  
 
Het is de bedoeling dat we zelf een Bijbel mee nemen naar de 
avonden. 
 
We wensen u goede gesprekken toe: 
Ds. Hans Ariesen 
Ds. Jaap van der Windt 
En de leden van de V&T commissie 
Wiebren Minnema 
Willemina Chr. Vroegindeweij 
Johannes Holwerda 
Rinske Jongstra-Couperus 
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9. Gesprek van Hanna en Eli 

 
Lezen: 1 Samuël 1: 1-20 
Het gebeurt vaker in de Bijbel: als er een 
nieuwe tijd aanbreekt wordt de geboorte 
van een kind uitgebreid vermeld. Denk aan 
Izaäk, Mozes, Johannes de Doper en 
uiteindelijk ook Jezus. Met de geboorte van 
Samuël komt er een einde aan de 
Richterentijd en breekt de tijd van de 
koningen aan.  
Samuël zal later Saul en David zalven tot 
koning over Israël.  
We lezen dat God de moederschoot van Hanna gesloten hield. Dat 
klinkt hard, onrechtvaardig. Maar we kunnen het ook lezen als een 
theologische duiding achteraf. De geboorte van Samuël is Gods 
initiatief. God brengt verandering in de dorheid van het leven, in de 
leegte van het bestaan. 
In het gesprek tussen Hanna en Eli zien we die leegte heel duidelijk 
terug. In Hanna is een leegte, letterlijk. Haar verlangen naar het 
moederschap is niet vervuld. Voor haar lijkt er geen toekomst te 
zijn, zij ervaart haar leven als vruchteloos. In de priester Eli is een 
geestelijke leegte. Hij hoort een man Gods te zijn, maar dat is hij 
niet. Zijn zonen misdragen zich als priesters en zelf is hij er bij gaan 
zitten. Hij verwacht niet veel meer van God te zullen horen. En hij is 
zo gewend dat de tempelfeesten verworden tot een drankgelag, dat 
hij een gepassioneerd gebed niet meer herkent.  
Het wordt een vreemd gesprek. Het begint met een pijnlijke 
vergissing van Eli: ‘Ga weg als je dronken bent’. En Hanna moet 
zich gekwetst verdedigen: ‘Ik ben geen slecht vrouw’.  
En toch is er een omslag die uiteindelijk begint bij het gebed van 
Hanna. Eli spreekt een profetie, een belofte uit. Zou hij dan toch een 
man Gods zijn? En Hanna bedankt de norse man voor zijn 
vriendelijkheid en gaat verheugd terug naar haar familie.  
En God verhoorde Hanna. De nieuwe tijd breekt aan.  
Het gesprek van Hanna en Eli laat de gebrokenheid zien van de tijd 
waarin zij leefden. Een tijd die niet veel verschilt van onze tijd: lauw 
geloof, veel feesten, Gods woord is schaars geworden, stil verdriet, 
snelle conclusies en veroordelingen, scherpe woorden.  
Het gebed van Hanna wordt gehoord. Er komt leven in haar, 
letterlijk. De Geest spreekt zelfs door Eli.  
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Zou God ook in onze tijd ‘de moederschoot gesloten’ houden? 
Figuurlijk. Laten we bidden dat God ook in ons, in onze tijd weer 
een nieuw begin maakt. 
 
 
Voor de huisgroep: 
 
Meer info 
De geboorte van Samuël markeert het einde van de Richterentijd. 
(± 1350-1050 voor Chr.) Daarover staat in de Bijbel: In die tijd was 
er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed 
was (Ri. 17: 6: 21: 25). Er was geen centraal gezag in Israël. Wel 
stonden in periodes van nood charismatische leiders op die het volk 
bevrijdden van de vijand. We kennen Richters als Simson, Gideon, 
Jephta. 
In Samuël 3 staat: Er klonken in die tijd zelden woorden van de 
HEER en er braken geen visioenen door. Het is ook slecht gesteld 
met het priesterschap. Eli was de hogepriester en was 40 jaar lang 
richter over Israël. De zonen van Eli Chofni en Pinechas ‘waren een 
stel afpersers ... en maakten misbruik van de rechten die aan het 
priesterambt verbonden zijn.’ Eli vermaande hen wel, maar trad niet 
krachtig op. Het is heel symbolisch dat Eli zit en zelfs op zijn stoel 
aan zijn einde komt (hst. 4: 18). Hij heeft het er bij laten zitten, is 
uitgeblust.  

 
Zien wij in onze tijd overeenkomsten met de Richterentijd? 
In hoeverre maken we daar zelf deel van uit? 
 

Toen de Israëlieten onder leiding van Jozua het land veroverd 
hadden, kwamen alle Israëlieten samen in Silo en werd daar de 
tabernakel geplaatst. In de tabernakel stond de ark van het 
verbond, een teken dat JHWH bij Zijn volk was.  
Jaarlijks gaat Elkana naar Silo om de heer van de hemelse machten 
(Zebaoth) te offeren. We moeten hier waarschijnlijk denken aan een 
oogstfeest in het teken van vruchtbaarheid waarbij behoorlijk 
gegeten en gedronken werd. Het is heel voorstelbaar dat Hanna 
juist bij deze feesten zich een buitenstaander voelde, omdat zij geen 
vrucht droeg. 
In Silo was er dus een ‘heiligdom’ met de ark en daar komt Hanna 
met haar verdriet. 
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Mensen hebben behoefte aan een plek waar zij heen kunnen met 
hun vreugde en verdriet. Veel religies kennen dat: 
bedevaartsoorden, tempels, etc. Wij protestanten hebben daar vaak 
minder mee. We denken vaak meer in termen van een 
geestelijk huis etc. Is dat bij jou ook zo? Of heb jij wel 
behoefte aan een plek waar je heen kan gaan en waarvan je 
het gevoel hebt dat God daar ‘extra’ aanwezig is. 
 
We lezen verschillende gesprekken achter elkaar. Het begint met 
het korte gesprek tussen Elkana en Hanna. Als zij verdrietig is, 

troost hij haar met de woorden: ‘Waarom huil je, Hanna? 
Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken 
ik niet meer voor je dan tien zonen?’ 
Wat vindt u van deze ‘troostvolle woorden? (lief, begripvol, 

verwijtend, gekwetst) 
 
Ongewenst kinderloosheid komt ook in onze tijd regelmatig 
voor. Veel stellen dragen dit verdriet met zich mee. Is er in 
onze maatschappij begrip voor dit verdriet? Of spreken wij ook 
gemakkelijke, troostvolle woorden?  
Hoe leest u de tekst: De Heer hield haar moederschoot gesloten? 
 
In de relatie tussen Peninna en Hanna zien we iets terug van de 
relatie tussen Lea en Rachel (Gen. 30). Daar wordt mooi 
omschreven hoe Lea wel kinderen krijgt, maar snakt naar de liefde 
van Jakob. Rachel heeft de liefde van Jakob maar verlangt vooral 
naar een kind. Het is niet heel vreemd dat er over en weer rivaliteit 
en jaloezie is. De Bijbel is heel down to earth. Het gaat over 
jaloezie, gebrokenheid, minderwaardigheidsgevoelens, depressie 
etc. 
Hanna ontvlucht de situatie en bidt. Dat 
brengt een grote verandering. Haar gezicht 
was opgeklaard en zij at weer. (Vs. 18) 

Heb u ook wel de ervaring dat u 
problemen van het gewone leven 
in gebed kwijt kunt en dat er een 

last van uw schouders valt? 
 
Hanna doet God een gelofte: ‘HEER van de 
hemelse machten, ik smeek u, heb toch 
oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw 
dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een 

Eli spreekt Hanna op 
haar dronkenschap 
aan. Hanna 
antwoordt dat zij 
geen slechte vrouw 
is. Letterlijk staat er: 
dochter van belial. 
Blijkbaar worden 
dronkenschap en 
slechtheid gekoppeld 
aan kind zijn van 
belial, de duivel. 
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zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u: nooit zal zijn 
haar worden afgeschoren.’ 
Dit doet denken aan de gelofte van Nazireeërschap waarover we 
lezen in Num. 6. (Denk ook aan Simson en Johannes de Doper.) 
Wat vind jij van deze gelofte? Is het onderhandelen? Denkt Hanna 
vooral aan zichzelf en niet aan het kind?  
Voorheen werden er ook wel kinderen op jonge leeftijd bij 
een klooster afgegeven. Zou een kind niet zelf 
zeggenschap moeten hebben? Zou ‘priesterschap’ niet een eigen, 
vrijwillige keuze moeten zijn? 
Of is het vanzelfsprekend dat God door de eeuwen heen bijzondere 
mensen roept, die uiteindelijk zelf geen keus hebben? 
Ken je mensen die zo geroepen zijn? 
 
Namen in de Bijbel hebben vaak betekenis. Expliciet wordt het 
vermeld bij Izaäk, Israël, Johannes etc. In dit verhaal betekent 
Hanna: genade. En de naam van Samuël wordt uitgelegd als: God 
heeft verhoord… 
Er breekt weer een nieuwe tijd aan. 
 
Songtekst 'De lofzang van Hanna' (naar 1 Sam. 2; 1-10) 
 

Tot U mijn God roep ik in mijn verdriet 
Hoor mijn gebed tel de tranen die ik vergiet 
Lang bleef mijn schoot  
vruchteloos 
en mijn hart  
troosteloos 
 
De Heer maakt arm en rijk 
Hij geeft kracht aan wie bezwijkt 
Hij laat bloeien wie verwelkt 
Hij vernedert en verheft 
Hij dacht aan mij 
midden in mijn diepste nood 
kwam Hij dichtbij 
Nu juicht mijn hart in mij 
Tot U mijn God riep ik in mijn verdriet 
U hoorde mijn gebed, U die alle tranen ziet 

 
Tekst: Tanja Lagerström 
https://eva.eo.nl/artikel/2018/06/luisteren-naar-de-lofzang-van-
hanna/  
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10. De Kanaänitische vrouw. Ja, maar...  
 
Lezen: Matteüs 15: 21-
28  
 
Te gebruiken als 
opening: Jezus heeft 
weer de nodige “goede 
gesprekken” achter de 
rug. Zeg maar gerust 
stevige gesprekken. De 
joodse schriftgeleerden 
bleven hem bestoken 
met hun vragen en Hem 
aanvallen met hun opvattingen over “Hoe te leven met de wet, de 
Thora”. Misschien kent u ze wel, mensen die als het geloof ter 
sprake komt te pas en te onpas zeggen: “maar in de bijbel staat”, of 
die je met bijbelteksten om de oren slaan. Er ten volle van overtuigd 
dat zij het zijn die gelijk hebben. 
Jezus lijkt dat even zat te zijn. Om op adem te komen, weg van die 
eeuwige discussies, wijkt hij uit over de grens. Even rust.  
Maar dan is er die vrouw. Ze roept om hulp. Gaat het gesprek aan, 
haar noodkreet als een verzuchting, een gebed. ”Kyrie eleison”.  
En de mensen, hoe reageren die? De discipelen willen geen gesprek 
aan- gaan. Wat moet dat mens, laat haar toch ophouden, straks 
loopt ook hier iedereen achter ons aan. Maar Jezus: Hij laat geen 
bidder staan. Hij reageert en gaat het gesprek aan.. Zijn reactie is 
negatief, maar de vrouw laat zich niet afschepen. Zij gaat in 
gesprek, bijna net zo als Abraham, toen hij met God onderhandelde 
ten gunste van Sodom. Zo vecht zij hier voor haar zieke dochter. 
En opnieuw blijkt dan hoe bijzonder onze God is. De noodkreet van 
een mens laat hem niet onbewogen. Anders dan de goden van alle 
ander volken, die zich niets aantrekken van de mens, reageert Jezus 
hier wel. Hij laat zich verbidden. De vrouw wint het. Niet – zoals in 
het Onze Vader- God uw wil geschied, maar nu precies het 
omgekeerde: Vrouw wat jij wilt zal gebeuren.  
Bemoedigend toch? Het heeft zin om met wat jou bezighoudt, met 
eigen zorgen en nood met God in gesprek te gaan. Wij gaan Hem 
aan het hart.  
Hij hoort niet allen, maar schenkt daar ook gehoor aan. 
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Voor de huisgroep 
Het is weer even genoeg geweest. Al die 
mensen, al die gesprekken. Dat 
geroezemoes. Die drukte en dat geregel. 
Stop.  
Ik denk dat wij hier wel iets van 
herkennen uit ons eigen leven. En wat 
doen wij dan? 
Van Jezus horen we vaak, dat hij dan de 
eenzaamheid, de stilte van de bergen, 
zoekt, om in alle rust tot de Vader te 
gaan. 
Hier wijkt hij uit naar het buitenland. 

 
Wat doen wij in zo’n situatie.? Een vakantie reisje over de 
grens, om even bij te komen. Maar werkt dat en geeft dat 
echte rust?  

Of zoeken ook wij de stilte van het gebed, de ontmoeting met God? 
En wat is dan uw ervaring? 
 
En dan komt er een vrouw naar Jezus, een buitenlandse in haar 
eigen land. En nu gaat zich daar iets bijzonders voltrekken tussen 
God en mens. En dat is bet bijzondere. In de bijbel blijft Gods 
bemoeienis, zijn heil, meestal beperkt tot het volk. Maar er zijn 
uitzonderingen, bijv. Elia en de weduwe van Sarfath, of Jona in 
Nineve. En ons verhaal. 

 
Is het voor ons vanzelfsprekend dat God er ook voor ons is, 
het is toch in eerste instantie de God van Israël? Je zou ook 
kunnen zeggen: hoe vieren, beleven wij Pinksteren. Hoe 

krijgt God een plaats in ons leven, nu Hij zelf de grenzen open 
gebroken heeft. Opdat de boodschap klinkt tot aan de einden der 
aarde. Staan wij er wel eens bij stil hoe bijzonder dat is? 
 
Zit je met je (puber)kinderen in de kerk en dominee gaat de kerk 
door en stelt vragen. Dan sist je dochter: ‘Mam, niets zeggen hoor”, 
of als er een lekkere meezinger gezongen wordt, dan kruipt je zoon 
met het schaamrood op de kaken liefst zo diep mogelijk weg in de 
bank: Pap, zing toch niet zo hard. Vooral niet opvallen. 
Dat willen de discipelen ook niet en daarom willen ze zo snel 
mogelijk dat die vrouw ophoudt.  
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Herkenbaar misschien, of niet? Hoe zouden wij reageren? Is 
dit gedrag goed te keuren. Of vinden we van niet? 
 

Jezus gaat wel het gesprek aan, maar is heel negatief en afhoudend 
naar de vrouw toe.  

Vind u dat gewoon, of valt het u tegen van de Heer? 
 
Maar de vrouw vecht met alles wat ze in zich heeft voor de 

redding van haar kind. Dat lijkt heel logisch, dat zouden wij ook 
doen. Maar hoever gaan wij daarin? Tegen artsen en ander 
hulpverleners? 

Zou u op deze manier in gevecht gaan met God. Hem 
aanspreken, tegen spreken. Houden aan zijn woord. Of zoals 
de vrouw, vangen op zijn woord? is dat niet heel erg 

oneerbiedig. 
 
Maar Jezus geeft haar gehoor. Het meisje wordt beter. 
Luther vertelt naar aanleiding van deze geschiedenis over zichzelf. 
Met arme studenten trokken ze bedelend, liedjes zingend, de huizen 
langs. Zo kwamen ze bij een boer. Een grommende hond, een norse 
blik in de ogen van de man, een vijandige reactie. En als Luther en 
de zijnen het op een lopen willen zetten, bang voorde hond, dan 
glimlacht de boer. Hij haalt een grote leverworst achter zijn rug 
vandaan. En geeft die. Daarmee vergelijkt Luther het onverwachte 
van Jezus’ reactie op de vraag van de vrouw. Niet verwacht, en 
toch…….. 

  
Het meisje wordt beter. Genezing als een teken van Gods 
reddende macht. Een wonder.  

Wij zeggen dan: Wonderen zijn de wereld nog niet uit. En wij zelf: 
Hebben wij wel eens zoiets bijzonders van Godswege ervaren? Iets 
dat wij koesteren als een wonder? 
 

En wat doet dat met ons? Versterkt het ons geloof. geeft het 
ons nieuwe moed en kracht? Wat doet het met u? 
 
 

Je kunt afsluiten met: Oude liedboek 452 of Nieuwe Liedboek 755 
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11. Gesprek van Jona en God,  
‘Erger je je terecht?’ 

 
Lezen: Jona 4 
 
Jona ergert zich. Hij was 
tegen zijn zin naar de 
ongelovigen in Nineve 
gekomen en had tegen zijn 
zin in tegen hen 
geprofeteerd. Nineve zou 
ondersteboven worden 
gekeerd. Lekker, laat die heidenen maar omkomen, laat ze maar in 
hun sop gaar koken. En wat gebeurt er: de ongelovigen komen tot 
inkeer. En God is genadig, barmhartig en spaart Nineve. 
Jona ergert zich. Dit was niet zijn bedoeling! Hij had dan wel 
gepredikt voor Nineve, maar God mocht wat hem betreft al de 
heidenen uitroeien. God is van Israël, van het volk van Jona, en dat 
God ook naar anderen om zou kijken... Dat is alleen maar ergerlijk. 
De genade van God is aanstootgevend voor Jona,  
En dan krijg je in Jona een uitgebeelde gelijkenis. Er groeit een 
wonderboom zodat Jona in de schaduw van deze boom kan zitten. 
En zeer verheugd neemt Jona dit geschenk in ontvangst. Hij is er 
blij mee. Maar als de andere dag een worm de boom aanvreet en de 
boom sterft, dan is hij boos. Hij realiseert zich niet dat hij blij mag 
zijn met die ene dag schaduw, nee, hij ziet alleen maar dat de boom 
weg is. En weer zegt hij: het is mij beter te sterven dan te leven. Hij 
is blij met het goede, maar hij ergert zich dood als het goede 
verdwijnt. En God zegt: ‘Erger je je terecht?’ ‘Ja’, zegt Jona, ‘ik 
erger me terecht dood’.  
Wat een ergerlijk mannetje is die Jona. Hij lijkt wel een klein kind 
dat denkt dat de wereld om hem draait. Dat alles moet gaan zoals 
hij het wil. Maar God laat Jona met deze gelijkenis als een slang in 
zijn eigen staart bijten. Hij zegt: ‘als jij je al ergert aan zo iets kleins 
als een boom die dood gaat, terwijl je daar helemaal niets voor 
gedaan hebt, verwacht je dan dat ik zomaar een stad laat sterven 
waar zoveel mensen wonen? En die ik zelf geschapen heb?’ De 
ergernis van Jona valt in het niet bij Gods ergernis. ‘Als jij je al druk 
maakt Jona, hoeveel te meer ik.’  
Gods genade is soms aanstootgevend. Zolang God van mij houdt, 
mij vergeeft en mijn kant kiest, is het fijn dat Hij genadig is. Maar 
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God is ook genadig voor de ander, iemand die mij een streek 
geleverd heeft, iemand van wie ik zeg: die kun je toch niet genadig 
zijn. Neem de moordenaar aan het kruis… 
Lijken wij op Jona?  
 
 
Voor de huisgroep: 
 
Meer info 
Jona is een profeet in het noordelijke rijk Israël in de tijd van koning 
Jerobeam II. Dat is rond het jaar 750 voor Christus. Hij is de zoon 
van Amittai en komt uit de plaats Gat-Hachefer in het noorden van 
Israël (Jozua 19:13; 2 Koningen 14:25). Het bijbelboek Jona, een 
van de twaalf ‘kleine profeten’, is naar deze Jona genoemd. Het 
stamt waarschijnlijk uit de vierde eeuw vChr.  
Het boek beschrijft psychologisch ingewikkelde processen als 
ongehoorzaamheid, zelfopoffering, genade, ergernis, boosheid, 
schuld en boete. Het is daarmee didactisch heel goed te gebruiken 
en te bespreken. 
 
In hst. 3 doet Jona eindelijk wat God gevraagd had: hij gaat naar 
Nineve om haar te waarschuwen. De inwoners komen tot inkeer en 
God besluit de stad toch niet weg te vagen. Het boek Jona leert ons 
dat God gevoelig is voor onze bekering. 
Maar hangt zijn genade ervan af? Of is genade onverdiend? Het is in 
ieder geval opvallend dat God eerst Jona naar Nineve stuurt, alsof 
het al zijn bedoeling is dat de stad zich zal bekeren. 
 
God zegt tegen Jona dat hij de inwoners van Nineve moet 
waarschuwen, maar Jona is bang dat deze mensen hierdoor hun 
straf zullen ontlopen. 
Nineve en Assur waren de hoofdsteden van het Assyrische rijk, dat 
in 722 het tien-stammenrijk met Samaria veroverde en de inwoners 
als ballingen wegvoerde. Ninevé was dus niet zomaar een 
willekeurige stad, maar de vijand. Voor Israël behoorde het tot de 
‘as van het kwaad’. Een land dat meedogenloos kon optreden 
tegenover onderworpen volken.  
 

We gaan het vandaag hebben over ergeren. We kunnen ons 
behoorlijk aan andere mensen ergeren: buren, huisgenoten, 
overheid, vreemdelingen, etc. Wat zijn voor u/jou de 

belangrijkste ergernissen? 
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Ook in de kerk kunnen we ons ergeren: vormen van 
eredienst, gedrag kinderen, taalgebruik, geluid, kleding 
ambtsdragers etc. Wat doet dat met je/u op 
zondagmorgen? 

 
Wat vindt u van de stelling: ergeren komt in 9 van de 10 
gevallen voort uit een verborgen vorm van arrogantie. Wij 
weten hoe het hoort, en de ander niet. Eigenlijk zeg je: 

waarom doet de ander, of waarom is de ander niet net als ik? 
Wanneer is deze stelling waar? 
Wanneer is deze stelling niet waar? 
 
In het verhaal van Jona heeft Jona alle reden om de ondergang van 
Nineve te wensen. Hij houdt zijn boeteprediking dus kort. Hij gaat 
de stad maar voor een derde deel in. Hij verwacht er ook niet veel 
van.  
Bedenk eens een situatie waarin u/je eigenlijk ook een 
waarschuwing zou moeten laten klinken en dat je het eigenlijk 
niet doet. Hoe komt dat? 
 

Nineve is een stad van alle tijden. Het staat symbool voor 
de macht, de uitbuiting, de zonde. Als Jona in onze tijd zou 
komen, in Bolsward, in ons leven. Wat zou de ommekeer 

moeten zijn? 
 
Gods genade is ergerlijk voor Jona. Het stoort hem dat God gevoelig 
is voor de ommekeer van slechte mensen. God zou meer gevoel 
moeten hebben voor ‘goede mensen’.  
Ook in de kerk wordt dit wel eens zo gevoeld. Je zet je als harde 
kern in voor de gemeente. Je doet je best, geeft veel tijd, de kerk 
speelt een belangrijke rol in jouw leven. En dan zijn er 
randkerkelijke gemeenteleden die nauwelijks iets voor de kerk doen, 
alleen maar kritiek hebben op wat jij doet, en nauwelijks 
financieel bijdragen, en uiteindelijk geldt Gods genade voor 
hen net zo als voor jou. 
Herken je dat? 
 
Of moeten we het juist omdraaien. Het is een voorrecht dat wij  
inzien dat een leven in de gemeente een bevoorrecht leven is. We 
boffen dat wij Gods liefde in ons leven hebbend erkend en dat we 
ingeschakeld worden om het door te geven, dat we Gods woord 
horen en uitgelegd krijgen, dat we medegelovigen ontmoeten en 
samen bidden en zingen.  

10 



 
God houdt Jona een spiegel voor. En daarmee houdt het 
boekje Jona ons een spiegel voor.  
Kunt u een ‘wonderboom’ in uw leven noemen? Wat 
neemt u eigenlijk als vanzelfsprekend aan, maar is eigenlijk wel een 
heel bijzonder geschenk van God? 
 

 
Lees 2 Tim. 2: 24-26 
Zijn wij verdraagzaam?  
 

 
Afsluiting: NL 861 
https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg  
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12. De Samaritaanse vrouw 
Een grensoverschrijdend gesprek 
 
We lezen: Johannes 4: 1-42 
Jezus gaat in dit verhaal grenzen over. 
Letterlijk. In plaats van de normale 
route te nemen van Jeruzalem naar 
Galilea, via Jordanië, neemt hij de 
kortere weg dwars door Samaria heen. 
Jezus doorkruist het gebied dat door 
veel Joden gemeden werd. Midden op 
de dag zit Jezus bij de put. Rond de 
put is het vaak druk. Iedereen heeft 
water nodig, dus de put is in die tijd 
de ontmoetingsplek. Maar niet midden 
op de dag. Niemand haalde het in haar 
hoofd om midden op de dag te gaan putten. Dat was veel te warm, 
en ook het water werd dan lauw voordat je thuis was. Dus dat deze 
vrouw wel uitgerekend om 12 uur ’s middags gaat putten duidt erop 
dat zij andere mensen mijdt. Dat vermoeden wordt versterkt als je 
meer hoort over haar geschiedenis. De vrouw zal dus onaangenaam 
verrast zijn geweest door de Joodse man bij de put. En hij spreekt 
haar nog aan ook. Er worden allerlei grenzen overschreden. 
Jezus en de vrouw praten eerst een tijdje langs elkaar heen. De 
vrouw vat alles letterlijk op en Jezus spreekt over geestelijke zaken. 
De omslag komt als blijkt dat Jezus de vrouw doorziet. Misschien 
dacht de vrouw de hele tijd wel: hij moest eens weten wie ik ben, 
dan zou hij wel… 
Maar Jezus weet wie zij is, en toch zal Hij niet… veroordelen, denken 
dat zij makkelijk is, denken dat zij de moeite niet waard is. 
En dan is er een geweldige omslag bij de vrouw. Eerst mijdt zij 
iedereen, nu zoekt zij anderen op. Eerst verborg zij haar verleden. 
Nu zegt zij: ‘Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat 
niet de messias zijn?’ 
Dit gesprek is een prachtig voorbeeld van een geslaagd pastoraal 
gesprek. Je komt tot het hart van de zaak. Je durft je vinger bij de 
zere plek te leggen. Je veroordeelt niet, maar je zoekt de ander op. 
Je pint iemand niet vast, maar de ander wordt bevrijd. 
De kerk is een mooie plek voor zo’n pastoraal gesprek.  
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Voor de huisgroep: 
 
Meer info 

In het hart van het land Israël wonen de 
Samaritanen. De oorspronkelijke joodse 
bevolking die niet werd weggevoerd in 
ballingschap vermengde zich in de loop 
der tijd met heidenen die van elders daar 
zijn komen wonen. De Samaritanen 
erkenden de eerste vijf boeken van Mozes 
als heilige boeken. Ze hadden een eigen 
heiligdom op de berg Gerizim. Daar 
brachten zij hun offers. De Joden waren 
tegen de bouw van deze tempel. Ze 
hadden al een hekel aan elkaar omdat zij 
eigenlijk verschillende volken waren, maar 
de Samaritanen hadden ook nog hun 
eigen heilige plaats, een eigen tempel, 

daar bij Sichar. De Samaritanen verwachtten de komst van de 
Messias. In de tijd van het nieuwe testament leefden Joden en 
Samaritanen in onmin met elkaar. Pelgrims uit het Noorden van 
Israël maakten liever de omweg door het huidige Jordanië dan dat 
zij de kortere weg door Samaria namen. Jezus reist wel door 
Samaria. Sommigen zeggen dat het in dit geval een uitzondering is, 
omdat Hij vluchtte vanuit Judea (vs. 3; vergl. Luc 17: 11). 
 
Het gesprek begint stroef. De vraag om water is niet 
ongewoon in een warm land. Daarom is de snibbige 
reactie van de vrouw opvallend. Wat kan daar allemaal 
achter zitten?  
 
De reactie van Jezus is nogal ‘verheven’. ‘Als u wist wat God wil 
geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen 
en dan zou hij u levend water geven.’  
In het evangelie naar Johannes komen we heel vaak gesprekken 
tegen waarbij Jezus veel ‘verder’ is in zijn spreken dan zijn 
gesprekspartner: denk aan Nicodemus (hst. 3), Marta en Maria (hst. 
11), Petrus (hst. 13) leerlingen (hst. 14), Pilatus (hst. 18).  
Ook in dit gesprek kunnen we ons goed voorstellen dat de vrouw 

Jezus niet gelijk begrijpt, en wellicht ook niet wil begrijpen.  
Wat zou Jezus precies bedoeld hebben met zijn opmerking? 
Durven wij ook zo in huis te vallen met geestelijke zaken? 
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Jezus gaat in dit gesprek met de vrouw verschillende grenzen over: 
- Galilea – Samaria  
- Jood – Samaritaan 
- Man – vrouw 
- Publiek – privé 

Gaat Jezus ergens te ver? Gaat hij ‘ergens een grens over’? Herken 
je de geprikkelde reactie van de vrouw? 
 
Jezus en de vrouw praten langs elkaar 
heen. Jezus spreekt verheven over 
levend water en over een bron worden. 
De vrouw reageert letterlijk en probeert 
met humor en spot deze vreemde man 
van zich af te houden. Maar dan komt 
de omslag. Jezus legt zijn vinger op de 
zere plek, hij benoemt de pijn van de 
vrouw. Zij is niet heel gelukkig in haar 
relaties. Jezus en de vrouw praten niet 
meer langs elkaar heen. De spot is 
verdwenen. De vrouw herkent in Jezus 
een man die haar serieus neemt. Dan 
neemt zij Jezus ook serieus en stelt 
vragen die zij al jaren had willen stellen: 
waar komen toch die verschillen tussen 
Joden en Samaritanen vandaan? Wat is 
er mis met het heiligdom op de 
Gerizim?  
 
Er ontstaat een gesprek over de juiste manier van aanbidden. Jezus 
spreekt geen voorkeur uit voor Jeruzalem of Gerizim. De aanbidding 
van God is niet aan een plaats gebonden. (In Openbaring 21 spreekt 
Johannes over een nieuwe stad, niet door mensenhanden gebouwd, 
zonder tempel.) In het Jodendom was al een beweging ontstaan van 
synagoges, mede door de verwoesting van de eerste tempel, de 
ballingschap van veel joden, de moeizame tempeldienst in de 
tweede tempel en de verspreiding van joden over het Romeinse rijk. 
De tempel was wel belangrijk, maar veel Joden aanbaden God al op 
heel verschillende plekken op aarde. Jezus sluit zich bij die 
ontwikkeling aan. Je kunt God overal aanbidden, want God is geest. 
 
 

Extra studie: 
Lees eens Deut. 11: 26-
32 en 27: 3. In de 
‘Samaritaanse Thora’ 
staat in 27: 3 dat het 
altaar op de Gerizim 
gebouwd moet worden. 
Veel Samaritanen waren 
zich van geen kwaad 
bewust. Dat de tempel 
in Jeruzalem moet 
staan, staat niet in de 
Thora, maar in latere 
geschriften (2 Samuël 
en Koningen en latere 
profeten)  
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Wat betekent het voor jou dat Jezus zegt: God is Geest? ‘Wie 
de Vader echt aanbidt, aanbidt hem in geest en in waarheid?’ 
 

Jezus noemt zichzelf hier de messias. In Johannes zijn de zeven ‘ik 
ben’ uitspraken heel bekend. Maar Joh. 4: 26 wordt daarbij nooit 
genoemd. Letterlijk staat er: ‘Hij zei tegen haar: Ik ben, die met u 
spreekt.’ Soms is Jezus er ‘geheimzinnig’ over dat hij de Messias is. 
In de tempel wordt Hij niet geloofd (Joh. 7: 25-41). 
In het evangelie van Johannes wordt het een paar keer door 
anderen gezegd: Andreas, Johannes de Doper, Martha, en de vrouw 
in dit verhaal. Uiteindelijk heeft Johannes hiervoor zijn evangelie 
geschreven: maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus 
de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft 
door zijn naam. (20:31) 
 
De vrouw verandert helemaal. Zij laat haar kruik staan, gaat terug 
naar de stad en zegt tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is 
iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’  
Herinner jij je nog een gesprek waarin je tot geloof 
gekomen bent? Was er een gesprek dat een groot verschil 
heeft gemaakt? 

 
Ervaar je bezoek vanuit de kerk als zo’n moment? 
 

Lees Johannes 4: 14, Johannes 7: 38 en 39 en Lukas 11: 
13. Welke rol speelt de vervulling met de Heilige Geest in 
jouw (geloofs)leven?  
 
 
Afsluiting: Bid voor elkaar dat je bevrijd wordt van banden die 
knellen en dat je mag ervaren dat de Heilige Geest in jouw leven 
werkzaam is. 
 
Of zing: 
https://www.youtube.com/watch?v=XDwBnNZls6E  
https://www.youtube.com/watch?v=vD847UcRbL4  
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13. De moordenaar aan het 
kruis 
 
We lezen: Lukas 23: 33 – 43,  
Jezus wordt gekruisigd tussen de 
misdadigers, moordenaars aan het 
kruis. Voor een misdaad werd je 
zomaar niet gekruisigd. Zelfs voor 
moord nog niet zo gauw. Nee, waar 
deze twee voor gekruisigd werden was om de beschuldiging dat ze 
het Romeinse gezag ondermijnden. Het waren vrijheidsstrijders, 
Zeloten of ijveraars, die in opstand komen tegen het gewapende 
regime. Een ander zal dat terroristen noemen. Zij liepen met korte 
dolken in groepen mensen en staken hier en daar iemand dood. Ook 
gewone mensen waren het slachtoffer van hun roven en moorden. 
Het hoorde er allemaal bij en zij vonden dat ze er een goede 
verklaring voor hadden. 
Veel mensen rondom het kruis spotten met Jezus: de leiders van 
het volk, de soldaten en zelfs een van de misdadigers die ook aan 
het kruis hing. En dan ontspint zich een heel vreemd gesprek. De 
andere misdadiger wijst de spotter terecht. ‘Waar is jouw ontzag 
voor God?’ Blijkbaar was de zaak ‘Jezus van Nazareth’ bij hem 
bekend. Misschien waren het collega’s van Barabbas. Misschien 
hadden zij in de stad wel eens naar Hem geluisterd. De een herkent 
in Hem een redder. De ander ziet in Hem een mislukking.  
De moordenaar aan het kruis wordt vaak aangehaald als voorbeeld 
dat je tot op het laatste moment van je leven de juiste keuze, de 
keuze voor Jezus kunt maken. Er is altijd vergeving mogelijk, hoe 
slecht je ook geleefd hebt. Dat is hoopgevend, voor ons en voor de 
mensen waar we van houden. 
En toch zit er ook een moeilijke kant aan. Wellicht dat bij het kruis 
nabestaanden van de slachtoffers stonden. Wellicht dat er mensen 
waren die vonden dat de moordenaars terecht werden gestraft, 
zoals die ene zelf ook zegt. Zou die niet vinden dat Jezus wel heel 
royaal is met zijn vergeving? Is de genade van God hier niet 
ergerlijk? Kan dat zomaar? 
Zit dat er bij onszelf ook niet een beetje in? Het is fijn dat er genade 
is voor ons, maar voor anderen? Of moeten we hier toch denken 
aan de woorden van Jezus zelf die zei: ‘Want als jullie anderen hun 
misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 
Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je 
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misstappen evenmin vergeven.’ (Mat. 6: 14, 15) Laten we dankbaar 
zijn dat Gods genade verder gaat dan die van ons. 
 
Voor de huisgroepen 
 
Meer info 
Prof. Smalhout beschrijft in zijn boekje ‘Bijbelse tijdgenoten’ heel 
plastisch hoe zwaar de marteling van het kruis was. Omdat je aan je 
armen hangt, kun je moeilijk ademhalen. De longen lopen vol met 
vocht en je krijgt het benauwd. Het hangen doet ook pijn. Door af te 
zetten met je vastgespijkerde voeten kun je weer even ademhalen, 
maar ook dat is pijnlijk. 
De Romeinen wilden dat de marteling lang zou duren. Maar om het 
te versnellen konden zij de benen breken van de veroordeelden, 
waardoor de verstikking sneller kwam. Ook konden extra 
verwondingen met speerstoten worden aangebracht.  
(Als bij Jezus de speer in zijn zij gestoten wordt, komt er bloed en 
water uit zijn lichaam. Het water komt uit de longen.) 
Drie mannen ondergaan dezelfde marteling. Je zou denken dat zij 
genoeg hadden aan zichzelf. Hoe diep zit de boosheid van een mens 
als je zelfs onder deze omstandigheden nog kunt spotten met een 
ander! 
 

De Romeinen kenden de doodstraf. Het Oude Testament 
kent de doodstraf. In Nederland kennen we de doodstraf 
niet, maar wordt er soms wel om geroepen. Wat vind jij van 
de doodstraf? 

 
Bij Jezus is vergeving. Hij gaat daarin heel ver. Hij vraagt 
zelfs om vergeving voor zijn beulen. Hij roept ons ook op 
om elkaar te vergeven. Is er bij ons een grens aan vergeving? 
 
Genade is ergerlijk; het was voor de moordenaar aan het kruis een 
zegen dat hij vergeving ontving. Maar voor de familie van de 
slachtoffers is het een hard gelag. Genade is dan ergerlijk. 
Hebt u er wel eens moeite mee dat God genadig is? 
Wanneer? Kent u situaties waarin God niet zou moeten 
vergeven? 

 
Het blijft moeilijk echt uit te leggen hoe het sterven van 
Jezus verzoening voor ons betekent. Paulus schrijft in 2Kor. 
5: 21God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één 
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gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God 
konden worden. 
Kunt u elkaar vertellen wat dit voor u betekent? 
 
Het woord paradijs staat hier voor de hemel, waar God woont, waar 
de engelen zijn er waren rechtvaardigen naar hun sterven voor 
eeuwig thuis zijn (2 Kor 12: 4; Openbaring 2: 7). 
De vraag dringt zich dan op: als we belijden dat Jezus is 
neergedaald in het rijk van de dood, hoe kan de misdadiger dan 
‘vandaag nog met Jezus in het paradijs zijn’?  
Als het gaat om het leven na de dood, vervallen we altijd in 
beeldspraak. Hoe is dat? Wie zien we terug? Is het louter zingen 
rond de troon, of zit je altijd aan lange tafels aan de maaltijd? Het 
ene beeld spreekt meer aan dan het ander. 
 
Heb jij ook zo jouw beelden? 
Kun je je vinden in de stelling: het enige dat we zeker 
weten is dat we Jezus ontmoeten? 
Speelt het boek Openbaring een rol in jouw beeld? 
Welke liederen spelen in jouw beleving een rol? Denk aan: 
‘Lichtstad’, ‘ik zie een poort…’, ‘Er komt een dag…’, ‘Er is een land 
van louter licht…’, ‘Veilig in Jezus’ armen…’etc. 

 
Wat vind je van gedachte: met de dood zijn we ‘uit de tijd’. 
Voor Jezus was er alleen nog eeuwigheid, dus in die zin kan 
Hij zeggen: ‘nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 

 
Wat is voor jou de zekerheid van het geloof? (Lees in dit 
verband eens Romeinen 8: 31-38.) Wat troost jou in leven 
en in sterven? 
 
 
Sluit af met: https://www.youtube.com/watch?v=GIpe2z71Ug8  
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14. Petrus. Nieuwe kans  
 
Lezen: Johannes 21: 15- 19 
 
Te gebruiken als opening: 
Het is gemakkelijk afbeeldingen te 
vinden van Petrus die Jezus verloochent: 
‘Ik ken hem niet. (Zie boven) Er is zelfs 
een beroemd schilderij van Rembrandt 
hierover. Veel lastiger is het om in de 
kunst iets terug te vonden van ons 
bijbelverhaal. Blijkbaar is “Ja “ zeggen 
tegen Jezus, “Heer ik heb U lief”, 
moeilijker te verbeelden. 
En toch is het, in ieder geval in de ogen van de Evangelist Johannes, 
zo belangrijk dat hij het extra heeft toegevoegd aan zijn boek.  
Hij sluit af in hoofdstuk 20: Ik heb lang niet alles opgeschreven wat 
Jezus gedaan heeft, maar de selectie die ik heb gemaakt is 
voldoende om te geloven in Jezus de Messias. En om te leven in dat 
geloof.  
En dan toch nog een extra hoofdstuk. De discipelen, velen van 
beroep visser, gaan na Pasen weer vissen. Zij leren dat het soms 
nodig is om het (net) over een ander boeg te gooien. Zij hebben 
een geweldige vangst. Zo worden ze als het ware nogmaals 
toegerust om vissers van mensen te zijn. 
Maar Petrus. Geldt dat ook voor hem? Had hij niet alles vergooid 
toen hij drie keer te kennen gaf, nadat jezus gevangengenomen was 
en verhoord werd: “Ik ken Hem niet.” Nee, Jezus laat Petrus niet 
los. Hij zoekt hem persoonlijk op . en dan volgt er een gesprek. 
En zoals God “in den beginne” aan Adam vroeg ”Mens waar ben je?” 
Zo vraagt Jezus hier hetzelfde aan Petrus. Petrus is het nee of ja?   
En dan is alles waar het voor God om draait: Liefde. Petrus, mens, 
heb je Mij lief?  
En drie keer klinkt het antwoord van Petrus, wat bedremmeld en 
onzeker. Ja Heer, maar dat weet u toch?  
En dan doet Petrus werd ten volle mee. Ja zeggen tegen God, jouw 
liefde uitspreken en tonen betekent: God zet jou in ten bate van de 
ander, Hij neemt jou in dienst. Petrus (en wij?) krijgt de 
verantwoordelijkheid om op Gods kudde te passen. 
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Voor de huisgroep 
 
Na die bijzonder verschijning 
van Jezus aan de oever van 
het meer en na de maaltijd, 
neemt Jezus Petrus even 
apart. Het kan best zijn dat het 
de andere discipelen niet 
opviel. Petrus was een van die 
discipelen waarmee Jezus wel 
vaker een onderonsje had. 
 
Maar of het voor Petrus zelf ook zo gewoon was kunnen we ons 
afvragen. Hoe heeft hij zich gevoeld nadat hij Jezus’ verloochende?  

 
Hoe zouden wij in zo’n situatie reageren. Een gesprek met 
boosheid. een gesprek vol verwijten. Of nog anders? 
 
Jezus komt in woorden niet terug op wat er voor de 

kruisiging gebeurd is, hoewel… Hij spreekt Petrus hier aan net als in 
het begin van het evangelie (Joh. 1: 42) bij de eerste ontmoeting 
met: Simon, zoon van Johannes. Alsof Petrus zich eerder niet de 
geloofsheld had getoond die de erenaam Petra (grieks) / Kefas 
(hebreeuws) kreeg. De rots waarop je kon bouwen. 
Maar toen het erop aankwam toonde hij zich niet die rots. 

Wij hebben misschien al te gemakkelijk de neiging om Petrus 
daarin te veroordelen. Wat slap van deze discipel. Maar 
hebben wij niet gemakkelijk praten. Wij worden niet 

vervolgd, bedreigd, aangevallen. Zouden wij in zulke situaties staan 
voor ons geloof? Zoals er ooit 
mensen voor hun geloof de 
brandstapel op gingen. 
 
 
Op een heel bijzonder manier 
vraagt Jezus aan Petrus waar die nu 
staat. Geen donderpreek of 
veroordeling. Geen schuldbelijdenis 
of vraag om boete te doen. nee het 
oog en het hart zijn niet gericht op het verleden, maar op de 
toekomst. En dan is het niet de vraag naar vertrouwen, of naar 
geloof. Nee Jezus vraagt naar Petrus‘ liefde. Maar wel, net als bij het 
nee van Petrus, klinkt hier 3 keer de vraag naar het Ja van Petrus.  
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Drie keer, het is een bijbelse manier van vaststellen dat iets zeker 
waar is. nadruk. Zoals wij als we heel boos zijn onze kinderen 
kunnen aanspreken met: ik heb je wel 2, nee wel 3 keer 
gewaarschuwd. Nou mijn kinderen wisten dan wel hoe laat het was. 
Dus met 3 keer Ja is Simon weer de vaste rots, Petrus. 
 
Drie keer vraagt Jezus: Heb je mij lief? daarvoor gebruikt Hij 2 
verschillende woorden voor liefhebben. Agape, dat is de 
onvoorwaardelijke liefde, zoals God ons liefheeft. niet gericht op 
zichtzelf en dienstbaar aan de ander. Hierin klinkt dus sterk de 
vraag door naar Petrus liefde voor God. Het andere woord is Fileo 
(daar komt het woord filadelfia vandaan: broederliefde) dat is liefde 
tussen mensen. Mag je deze vraag vertalen met: En waar is je 
broeder, zoals bij Kaïn? / of: heb je naaste lief als je zelf?  
Duidelijk is dat het jezus in zijn vraag gaat om het liefhebben van 
God en mens.  

 
Petrus antwoord met: Heer U weet toch. Is dat een 
geloofsuitspraak, omdat God immers weet wat in de harten 
van mensen leeft?  
Of is het voorzichtigheid, aarzeling of misschien zelfs een 
soort lafheid. Zelf geen ja durven zeggen. Kunnen we dat 
vergelijken met de moeite die mensen hebben om Ja te 

zeggen tegen God, als belijdenis doen midden in de gemeente? 
En hoe zit het met ons? Wanneer men ons in het openbaar vraagt: 
geloof jij in God. Of misschien nog moeilijker: Houd jij van God/ heb 
je God lief? Want reacties met vragen, onbegrip en spot liggen op 
de loer.  
 
Voor Jezus is het antwoord voldoende. Petrus wordt als het ware 
weer in dienst genomen om het werk van de Heer voort te zetten. 
net als de andere discipelen die als apostel, aan de slag gaan. 
Mensen, door God erop uitgestuurd. 
Hij mag lammeren en schapen, de hele kudde dus weiden en 
hoeden. Van voedsel (geestelijk?) voorzien en beschermen. Net als 
de Goede Herder, Jezus zelf. 

 
Het Beeld van herder en kudde komt dikwijls voor in de 
bijbel. Met als bekendste tekst waarschijnlijk Psalm 23.  
God en volk, Jezus en gemeente, vorsten/ leiders en 

onderdanen. 
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Enerzijds geeft het een gevoel van herkenning, geborgenheid en 
veiligheid. Maar botst dat kudde gevoel. die kudde mentaliteit niet 
keihard met de realiteit van onze dagen. Hoe velen maken zich geen 
zorgen over het gericht zijn op het individu. De gemeenschap – 
wezenlijk voor het kerkzijn- wordt zo vaak uit het oog verloren.  
En is het ook voor ons werkelijk waar dat: Als er een schaap over de 
dam is, dat er dan meer volgen?  
 
Volgens oude kerkelijke tradities (zeker in de RK) zinspeelt het 
vervolg op hoe Petrus Jezus opdracht oppakt. Als eerste paus van 
Rome, waar hij - in navolging van zijn Heer- de marteldood 
ondergaat.  
Hoe het ook zij. Jezus’ vraag: ”Heb je mij lief”, heeft voor Petrus, 
net als voor ons een vervolg. De oproep/ opdracht.: Volg Mij. 
 

 
Na ons schriftgedeelte beklemtoont Jezus nogmaals het: 
Volg Mij. Een opdracht voor ieder persoonlijk. Wat een 

ander doet/ hoe het een ander vergaat is diens eigen 
verantwoordelijkheid en Gods zaak. Maar betekent dat dat wij alleen 
maar met onszelf zelf bezig zijn, en ons niets aantrekken van (het 
lot van) de ander? 
 
Je kunt afsluiten met: NL 840 of NL 649. 
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15. Jesaja. Durf jij?  
 
Lezen: Jesaja 6: 1- 13 
 
Te gebruiken als opening:  
Hier is eigenlijk geen sprake 
van een gesprek. Maar het is 
een verzameling van een 
aantal korte gesprekje. Vragen 
en antwoorden. 
Jesaja, een profeet heeft wat 
wij noemen een visioen. Hem 
wordt een kijkje in de hemel 
gegund. Dat vertelt hij. Op zich bijzonder genoeg: Hij ziet God zitten 
op zijn troon. Is God dan niet te heilig om te kunnen aanschouwen, 
zoals we wel vaker in het Oude Testament lezen? 
De engelen, serafs die erbij zijn bedekken wel hun ogen en hun 
onderlichaam (Schaamdelen en voeten). En dan volgt hun lied:” 
Heilig, Heilig, Heilig”. Het lied waarmee de eeuwen door in heel veel 
kerken God de lof wordt toegezongen bij het vieren van het 
Avondmaal/ de Eucharistie. Het gaat over Gods macht in hemel en 
op aarde. 
Gods grootheid wordt ook heel beeldend vermeld, de zoom van zijn 
jas, daar past de hele tempel onder. 
Als Jesaja door heeft dat hij oog in oog staat met God schrikt hij 
vreselijk. Het liefst wil hij wegkruipen. Voor God durf ik mijn mond 
niet open te doen, en ook mijn volk is te klein voor Gods grootheid. 
Ik ben onrein, ik ben niet goed genoeg voor God. Maar dan handelt 
God zelf, door middel van een van zijn engelen 
(seraf). Zo wordt Jesaja a.h.w. verhoogd, rein gemaakt. Nu kan hij 
God ontmoeten van oog tot oog, van hart tot hart. 
En als God zegt hulp nodig te hebben, dan biedt Jesaja zich aan. 
Gods ambtsdrager, Zijn vertegenwoordiger op aarde. Hij moet Gods 
boodschap door geven.. En dat is in zijn geval geen vrolijke of 
troostrijke boodschap. Zelfs geen oproep tot bekering. nee het is 
een waarschuwing: Mijn volk jullie hebben een verkeerde weg 
gekozen en daarmee heb je onheil over jezelf afgeroepen. De 
babylonische ballingschap is op handen.. Maar Jesaja trekt zich 
boodschap voor het volk ook zelf aan. Dit is te erg, zal alles en 
iedereen verloren gaan. Voorgoed? Hij vraagt: Hoe lang Heer? En 
God zegt: Jesaja er komt een einde aan de nood, maar dan zal er 
nog slechts een kleine rest overblijven. Een stronk. En met die 

 
(afbeelding uit de Luther bijbel) 
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stronk gaat God verder op weg naar zijn 
toekomst. In de adventstijd horen we er 
dikwijls van (Jes 11: 10) “Maar uit de 
stronk van Isai  
(de vader van koning David) schiet een 
telg op….” enz. De Zoon van David, Gods 
Zoon. Hij is het die redding brengt voor 
mens en wereld. 
 
Voor de huisgroep 
 
Een profeet die geroepen wordt in Gods 
dienst. In het geval van Jesaja een 
bijzondere en mysterieuze gebeurtenis. 
Het is doordrenkt niet alleen van eerbied 
en ontzag voor God, maar vooral ook van 
huiver, of zelfs angst. Heilige angst. 

Het is voor ons misschien wel 
moeilijk om aan te geven welk gevoel wij hebben bij onze 
relatie met God. Zijn wij blij, gelukkig, aarzelend. Of nog 
iets anders. Maar dat gevoel van huiver, van afstand 

herkennen wij dat ook ?  
Jesaja roeping vindt plaats in het sterfjaar van koning Uzzia. Ergens 
rond het jaar 740 voor Christus. Belangrijk is dat het een jaar is van 
een troonswisseling. En dat betekende nogal wat in de tijd van de 
bijbel. Met een nieuwe vorst breekt een nieuwe tijd aan. En dat kan 
goed uitpakken maar ook ellende betekenen. Vaak voor de trouwe 
volgelingen van de vorige koning betekent dit het einde van hun 
invloed, en een nieuwe “hofhouding” trekt de macht naar zich toe. 
Vaak ook op financieel terrein. en slechtgaan. 
Die nieuwe tijd is dikwijls ook een periode van veel profetische 
uitspraken. Dikwijls proberen “Hof “profeten, die aan de dienst aan 
de koning verbonden zijn, als “stroopsmeerders” de nieuwe vorst op 
hun hand te krijgen. Zij moeten hun brood verdienen met hun 
profeten ambt. Er wordt voorspoed en heil verkondigd. Veel 
profeten die we in de bijbel tegenkomen nemen het, namens God, 
juist op tegen zulke profeten. En dat betekent dikwijls geen vrolijke 
boodschap. Zoals hier Jesaja namens God het volk waarschuwt voor 
onheil. 
  

 
een seraf 
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We kunnen ons maar al te goed voorstellen hoe moeilijk het 
toen was welke profeet namens God sprak en welke niet. 
Zoals het in onze tijd minstens zo moeilijk is om te weten 

komt iemand of iets van God, of niet.   
Hoe proberen wij, in de woorden van lied 313: 3, “de geesten te 
onderscheiden”. Durven wij aan te wijzen dat is God en dat doet 
Hij?  
 
Profeten met een boodschap die aan de koning en het volk 
welgevallig is zijn natuurlijk veel populairder dan onheils profeten. 
En hoe waar is soms het spreekwoord: Een profeet wordt niet 
geëerd in zijn eigen land? wat van ver komt, is vaak lekkerder. 
Vreemde ogen dwingen. Worden wij geconfronteerd met mensen die 
altijd de negatieve kanten van iets belichten en pessimistisch zijn, 
zelfs al hebben ze gelijk, dan hebben wij toch ook de neiging om 
onze schouders op te halen:” Daar heb je hem ook weer”. 

 
Zijn er in uw leven mensen, of kent u voorbeelden van 
mensen, die voor u als profeten zijn. Zij geven Gods Woord 
door.   

En wat is dat doorgeven? Klakkeloos en kritiekloos, zoals in Amerika 
de woordvoerders van president Trump alle daden en wandaden, 
alle zinnen en onzinnen gewoon door geven, goedpraten en 
verdedigen. 
Of stelt een profeet ook vragen, zoals Jesaja vraagt: Hoe lang Heer 
? Is kritiek op de boodschap ook denkbaar? En discussie met God, 
zoals bij Abraham, of de Kanaänitische vrouw? 
 
Het lijkt zo gemakkelijk, als je net als Jesaja zo’n hele bijzondere 
manier van ontmoeting met en toerusting door God gehad hebt. Hij 
durft het nu aan, zelfs al is het bericht negatief, om aan het volk 
door te geven hoe God tegen de situatie aankijkt. De profeet beziet 
de wereld a.h.w. met Gods ogen, en dan volgt zijn boodschap. U 
weet wel een profeet geen waarzegger/ toekomst voorspeller. Maar 
een waarheidszegger: Gods waarheid die soms hard kan botsen met 
onze wereld. En dan willen wij niet horen, want het bevalt ons niet: 
In Jesaja lezen we: volk is ongevoelig, oren en ogen dicht, het zal 
hun hart niet bereiken. Zo horen we Jezus bij herhaling zeggen: Zij 
hebben oren maar horen niet, ogen maar zien niet. 
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Hoe zouden wij reageren. Een boodschap van God aan ons. En die 
bevalt ons niet. Negatief, niet wat we zouden willen. 
Luisteren we dan echt ernaar, verandert daardoor iets in 
ons leven. Of steken we liever als een struisvogel de kop in 
het zand. En leven we gewoon verder, net alsof we niets 

gehoord hebben?? 
 
Kunt u zich voorstellen hoe dat zou gaan: een boodschap van 
God voor u?    
 

 
En dan die engelen. In de bijbel horen we van verschillende 
(soorten/rangen) engelen. Aartsengelen, zoals Gabriel, Cherubim en 
Serafim, of de heiligen voor Gods troon, ja zelfs goden zonen. De 
Joodse traditie kent nog meer “soorten” engelen. Elk met een 
eigentaak/ functie in de hemelse legermacht, als dienaren van de 
Here der heirscharen. Ze hebben een eigen plaats in een van de 
zeven hemelen. En wanneer je in de zevende hemel bent heb je het 
hoogste bereikt, daar troont God. 
In de Oud- katholieke kerk is vanouds ook een grote plaats 
ingeruimd voor een leer van engelen. Maar bij ons ligt dat meestal 
anders. 
De meesten van ons hebben niet zoveel met engelen. Hooguit een 
engeltje op onze schouder af en toe, of iemand met een bescherm 
engeltje . Meestal bedoelen we dat niet serieus. En toch, net zoals 
de profeten Gods waarheid doorgeven, zo zijn engelen Gods 
boodschappers. Zij, de angelos/boodschappers brengen een 
goede/blijde boodschap (eu- angelion/ e- vangelie). 
 
Misschien is de vraag of wij in ons leven wel eens iets van een engel 

ervaren hebben nog moeilijker dan de vraag naar een 
profetische boodschap. En toch: misschien hebt u wel een 
herinnering waarvan u zegt: “ dat moet wel een engel 

geweest zijn.” 
En is zo’n boodschapper van God dan altijd een hemels wezen 
(Stralend licht, hel wit en gevleugeld, zoals in onze afbeeldingen) of 
kan ook een mens boodschapper van God zijn. 
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Zoals een jong echtpaar dat al vele jaren had geprobeerd om in 
verwachting te raken, en het was nog steeds niet gelukt . En nu 
hadden ze een laatste poging gedaan. Ze zitten in de spreekkamer, 
de deur gaat op. En daar verschijnt een grote gestalte met een 
wapperende witte jas. Hij zegt: het is gelukt. Voor de twee mensen 
was deze arts een ware engel.  

Herkent u zulke situaties, zulke engelen?  
 
Jesaja’s boodschap mag dan misschien een moeilijke een 
trieste zijn. Het vol gaart in ballingschap. Er zullen velen 

omkomen. Maar het is niet het einde. God laat het werk van zijn 
hand niet los. Hij gaat verder met een kleine rest, a.h.w. een nieuw 
begin. 
 
Je kunt afsluiten met: NL 912 of Nl 405 
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16. Petrus. Nou moet je eens goed luisteren ! 
 
Lezen: Handelingen 10: 9-20 
 

 
 
Te gebruiken als opening: 
Het is Pinksteren geweest in Jeruzalem. De Heilige Geest is op allen 
uitgestort. Het begin van de christelijke gemeente. Een kleine 
gemeenschap die opvalt door hoe ze met elkaar omgaan (Hand. 2: 
41-47).  
En dat clubje groeit. In eerste instantie niet zozeer door de 
inspanningen van de gelovigen. Ze moeten elkaar ontdekken, en 
samen leren hoe te leven met God vanuit het geloof in de opgestane 
Heer. Zendingsdrang en missionair bewust zijn komt nog niet ter 
sprake. Maar er is groei, God zelfs voegt mensen toe. 
Langzaam verspreidt het geloof zich ook buiten Jeruzalem. Petrus 
trekt er op uit, in eerste instantie naar joden die meestal al van 
Jezus gehoord hadden. Open stonden voor de boodschap. En in de 
kring van het eigen volk, onder de gelovige joden vindt het 
evangelie steeds meer gehoor, en komen velen tot geloof. Maar tot 
nu is alle aandacht gericht op de eigen kring.  
En dan lezen we Handelingen 10. De grens wordt doorbroken op 
Gods initiatief. Maar voordat Petrus meegaat in dat initiatief is er 
eerst nog wel een goed gesprek nodig. Een stevig gesprek waarbij 
Petrus tot inkeer komt na het zien van een bijzonder visioen. 
Petrus wordt a.h.w. door God zelf tot de orde geroepen. Gods orde. 
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En die blijkt hier haaks te staan op hoe Petrus nauwgezet leefde 
volgens de joodse wetten en regels van het geloof. 
Maar hij sputtert tegen. veranderen is niet zo gemakkelijk. Loslaten 
van wat je vertrouwd en dierbaar is valt ons vaak zwaar.  
God houdt aan, tot driemaal toe. Een manier in de Bijbel om te 
zeggen dat iets belangrijk is. Echt waar is. In ieder geval brengt het 
Petrus tot nadenken. En dan, voor hij een beslissing heeft kunnen 
nemen, doet zich een nieuwe situatie voor.  
Er wordt heel direct een beroep gedaan, op een wijze waarop God 
Hem in het visioen had gewezen. Petrus voelt zich aangesproken en 
reageert zoals God van hem verwacht.  
Als mens namens God heeft hij 
nu ook oog en hart voor 
diegenen die te voren buiten 
zijn gezichtsveld vielen.  
 
 
Voor de huisgroep 
Onze kerk is een wonderlijk 
verschijnsel. 
Van mensen die de kerk de rug 
hebben toegekeerd of die de 
kerk alleen van horen zeggen kennen hoor je vaak: Die kerk 
oubollig, daar blijft alles bij het oude, er verandert nooit iets. Aan de 
andere kant hoor je soms van hel betrokken mensen dat ze juist 
moeite hebben met alle vernieuwingen. Zoveel veranderingen en 
dat gaat hen veel te snel. 

Hoe kijken wijzelf hier tegenaan. Gaat het ons te snel of 
kunnen de veranderingen ons niet snel genoeg gaan? 
Hoeveel waarde heeft voor ons het oude vertrouwde. 

Hechten wij aan traditie? 
 
De joodse spijswetten, zoals wij die kennen uit de Thora (De eerste 
5 boeken van de bijbel), zijn .vaak heel concreet en heel strikt. 
Duidelijk is wat rein en wat niet rein is, het reine mag gegeten 
worden. En dan gaat het om het vlees van allerlei dieren. Tot op de 
dag van vandaag zijn er in verschillende religies vaak nog een 
aantal spijswetten aanwezig. In de islam, net als in het jodendom 
eet men halal / koosjer. Bijv. geen varkensvlees, geen vlees van 
aaseters. In het hindoeïsme is een koe juist een heilig dier en wordt 
er daarom  
op een bijzonder manier met het vlees omgegaan. 
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Maar je zou ook kunnen denken aan de oude rooms traditie: vrijdag 
vastendag, dan eten we geen vlees. En dus is er dan op veel 
plaatsen wel een viskraam. 
 
In de joodse offer traditie was het beste en mooiste voor God. Gave 
eenjarige mannelijke dieren. Bij een offer hoorde een maaltijd: De 
biefstuk voor de priesters, de stooflappen voor de offeraar, het 
gehakt voor de armen en het meest kostbare: Vet, ingewanden en 
orgaanvlees waren voor God. 

  
Hebt u ook niet het gevoel dat deze verdeling in onze ogen 
vreemd is, zou u de biefstuk niet juist voor God bestemmen? 

 
Petrus als wetsgetrouwe jood at geen onrein vlees. En daarnaast 
hield hij zich ook streng aan allerlei andere geloofsregels. 
Bijvoorbeeld als het gaat over het contact met buitenlanders. 
Natuurlijk vooral met de Romeinse overheersers. 
Dan zijn er allerlei redenen om die te mijden. De bezetter, vreemde 
gewoonten, onrein vanwege een ander godsdienst. Geef je zo 
iemand een hand? En wat eten betreft: je weet nooit of het vlees 
wel koosjer is, en ook niet of het niet aan vreemde goden gewijd 
was. (Hierover schrijft Paulus het nodige in zijn brieven.)  
 
Handelingen 10 vertelt van een vrome Romeinse legeroverste, die 
trouw – met heel zijn gezin en huishouding- De Heer dienst. En er 
wordt met klem beschreven dat hij in ruime mate doet, waarover 
Jezus in de Bergrede spreekt (Matteüs 6): aalmoezen geven en 
bidden. Deze man, Cornelius, krijgt een visioen dat hij Petrus moet 
uitnodigen. Hij zendt boden om Petrus te halen. Maar voor deze er 
zijn horen we dat Petrus honger krijgt. Hij gaat het dak op om te 
bidden. Was Cornelius in de morgen aan het bidden(het 9e uur), het 
joodse morgen gebed, van Petrus horen dat hij rond het middag uur 
in gebed gaat, het middag gebed? 
Het joodse gebruik was 2 maal t eten per dag, aan het eind van de 
morgen, en aan het eind van de middag. 
En terwijl men eten voor hem maakt krijgt hij het visioen van het 
kleed met de dieren. Wat dat betreft sluit het gesprek over slachten 
en eten goed aan. Het gebed en de verschijning horen zo dicht bij 
elkaar.  
Petrus hoort een stem. Ga je gang, slacht en eet. Letterlijk staat er: 
Sta op, slacht en eet.  
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Is het enkel een vreemd bevel, dat oproept tot 
gehoorzaamheid of juist verzet? Wat zou onze reactie zijn? 
 

Er is wat veranderd, een barrière is opgeheven. Dus Petrus, sta op!  
  
Dat opstaan is dat enkel letterlijk ” kom overeind” (uit je 
gebedshouding)? Of zou het een diepere betekenis kunnen 
hebben? Mensen worden door God dikwijls opgeroepen om op 

te staan, in beweging te komen. Het begin van een nieuw leven. 
 
Petrus verzet zich tegen het bevel. Wat ik altijd heb leren zien als 
“profaan”, onrein, is toch nu niet opeens “heilig”, rein?. Wel herkent 
hij God in de stem. Hij spreekt hem aan als heer (Vgl. het visioen 
van Paulus bij zijn bekering (Handelingen 9), ook deze herkent God 
als de Heer. 

 
Hoe groot is in ons leven, ook in ons geloofsleven de 
traditie: Het is altijd zo geweest? Ik heb het altijd zo 
gedaan.  

 
Kunnen/durven wij daar door heen te kijken. Tradities zijn vaak veel 
jonger dan wij denken. (Bijv. kerkdiensten op tweede feestdagen, 
het houden van dankdag en biddag enz.) 
En gaan wij gemakshalve en veiligheidshalve maar met de groep 
mee. ” iedereen doet het, iedereen zegt het. Of durven wij een 

eigen mening te hebben, te staan voor onze eigen keuzes? 
 
En hoe zit dat dan in ons geloof leven, hoe ligt dat in onze 
kerkelijke gemeente. Is daar ruimte voor verschillen. willen 

we juist altijd onze eigen zin hebben, ons eigen gelijk halen? kunnen 
wij leven in de gemeenschap, wat meestal betekent dat er 
compromissen gesloten moeten worden?  
 
U zult begrijpen dat het hier niet voornamelijk gaat over het 
opheffen van de barrière tussen reine en onreine spijzen. Maar wel 
dat met Christus de barrières geslecht zijn, . Zeker ook die tussen 
joden en de volken. Joden en “heidenen”. God heeft door het geloof 
alle harten gereinigd voor hem. Ons niet alleen “rein verklaard”, 
maar ook rein gemaakt. Nemen wij dat aanbod van Gods liefde 
dankbaar aan, of houden wij liever alles in eigen hand, en doen we 
alles naar onze eigen zin? 
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Direct na het visioen gaat de bel en staan de gezanten van 
Cornelius op de stoep. Petrus is om, hij gaat niet alleen mee, maar 
nodigt hen eerst uit in het huis waar hij 
verblijft.  

 
Ik kan mij niet heugen ooit een 
discussie gevoerd te hebben 
over rein en onreine dieren 

eten. Wel over lekker of niet en gezond 
of niet. En de laatste tijd komt het in 
steeds meer situaties, gezelschappen, 
gezinnen voor dat het gesprek gaat over 
vlees eten in het algemeen. Minder geen 
vlees/ Vegetariër of veganist. Zijn wij 
bereid om ook in onze eetgewoontes 
rekening te houden met de roofbouw op 
de schepping. En de toekomst van de 
wereld voor ons nageslacht?  
 
  
 
Je kunt afsluiten met: NL 762 of NL 943 
 
 
 
 

 
De droom van Petrus (Philips 
Galle, 1558) 
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