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Verkondiging 
Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen 
Nog niet zo lang geleden was het Pinksteren, hoogfeest van de Heilige Geest van 
God. Ik ben nogal een fan zou je kunnen zeggen, van die Geest van God. Ik denk dat 
wij in onze tijd soms meer hebben aan de verhalen over Gods Geest dan aan de 
verhalen over God de Vader of de Zoon. De Geest waait waarheen zij wil. Ook wij 
kunnen geïnspireerd raken. Ook wij kunnen ons “begeesterd” voelen. En er staan een 
paar heel mooie teksten over de Geest in bijvoorbeeld de brieven van Paulus, over de 
uitwering van de Heilige Geest. Een van de dingen is dat je elkaar moed inspreekt. 
Dat hebben we allemaal op onze tijd nodig. Dus niet alleen op het Pinksterfeest zelf, 
ook vandaag, een “doordeweekse” zondag, zou je kunnen zeggen. 
 
De afgelopen anderhalf jaar was periode waarin we allemaal ons best moesten doen 
de moed niet te verliezen. Veel mensen, zeker wie alleen woonde en graag in 
gezelschap was, raakten gedeprimeerd door de eenzaamheid. Contact met de kerk, 
familie en vrienden was ingewikkeld. Nou ja, ik hoef het niet allemaal uit te leggen. U 
hebt het aan den lijve ondervonden. 
We werden terug geworpen op ons zelf. Sommige mensen konden dat veel beter aan 
dan anderen. Kunnen die er beter tegen om alleen te zijn? Dat kan heel goed. Het 
kan ook zijn dat sommige mensen positiever zijn ingesteld dan anderen. En DAT kun 
je leren. 
 
U weet misschien dat ik ongeveer aan het begin van de coronacrisis mijn werk in 
zorgcentrum de Buitenhof heb ingeruild voor een functie als ambulant predikant in 
de PKN. Dat kwam omdat ik me in de zorg niet meer echt gelukkig voelde. In de 
aanloop naar het vertrek sommeerde een collega me om mijn zegeningen te tellen: 
wat gaat er wel goed? Richt je aandacht daar op! Het was een geweldig advies. Ik 
neem het graag mee op mijn reis door het leven. Soms heb je even een steuntje in de 
rug nodig in die richting. En niet alleen ik, en daarom vertel ik er graag over. 
Want geloof het of niet, juist in moeilijkheden is het een zegen op zich als je in staat 
bent om te blijven zien wat goed gaat. 
Op dagen dat alles mis gaat, dat je het gevoel hebt dat het volslagen vergeefs is wat 
je handen doen, en je lippen zeggen, op zulke dagen komt het erop aan: Wat is er 
nodig om geluk te ervaren? Wat heeft deze dag gemaakt dat ik het toch aankan? Wat 
gaf kracht, wat gaf licht? Wat maakt me wel blij? 
 
“Iemand die van mij houdt” stond boven aan het lijstje van degenen die ik het vroeg. 
Dus niet:  
Veel spullen die van mij zijn en lekker shoppen 
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Mooie en modieuze dingen en mensen om mij heen 
Wekelijks naar een concert of een voorstelling 
Vaak op reis 
En zelfs niet “gezondheid”. 
 
Al die dingen die het afgelopen jaar niet konden, bleken niet per se noodzakelijk voor 
ons geluk. Wat we misten, was de aanraking van iemand die van ons houdt. Iemand 
van wie wij houden. Dat is niet per se die ene geliefde, het kan net zo goed een 
goede vriend of vriendin zijn. Niet per se lijfelijk contact, want niet iedereen houdt 
daarvan, maar wel nabijheid. Iemand die op een afstandje naar je glimlacht en je laat 
merken dat je er mag zijn. 
En ik bedacht dat goede relaties met de mensen om je heen zo essentieel zijn voor 
ons welbevinden, dat wie in onmin leeft met anderen op jacht naar meer goud en 
goed, dus eigenlijk vanzelf niet gelukkig is. 
De apostel Paulus noemt in een andere brief, die aan de Galaten, een aantal gaven 
van de geest, die als het ware de bouwstenen zijn van een gezegende samenleving: 
liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik denk eigenlijk dat hij daar ook nog wel humor 
aan had mogen toevoegen, of lichtvoetigheid of zoiets. Dus die zetten we er maar 
stiekem bij. 
Natuurlijk: het zijn geen economische wijsheden waar je rijk van wordt. In de ratrace 
van de westerse samenleving zul je er niet beter van worden. Maar wel in de omgang 
met je medemensen, dichtbij en ver weg, en ook met de dieren en de planten die aan 
je zorgen zijn toevertrouwd, waardoor je hele leefomgeving fijner wordt. Want als je 
actief op zoek gaat naar wat fijn is, dan word je omgeving ook fijner. Dan kun je je 
daar aan vasthouden, aan optrekken, en zo een licht worden voor anderen. 
De psalm vertelt over een God die een mens vergeeft, die geduldig is en trouw blijft. 
En die ons het kwaad niet aanrekent. Kortom: een god bij wie je altijd weer opnieuw 
kunt beginnen, een God die redt van de dood, van de zwartheid en de 
neerslachtigheid. 
 
Je zou hier in het rijke Nederland kunnen denken dat al onze verworvenheden 
vanzelfsprekend zijn. Dus dan sta je er helemaal niet meer bij stil dat er schoon 
drinkwater uit de kraan komt, dat je een dak boven je hoofd hebt en vrij naar de kerk 
kunt gaan. Maar in heel veel landen zijn die dingen een ongekende luxe. 
De brieven van Paulus en ook de Psalm gaan niet uit van die vanzelfsprekendheid. Ze 
gaan juist uit van een wereld vol gebrek, armoede en onvrijheid. Ze gaan uit van een 
wereld waarin je ONDANKS ALLES je geloof, je vertrouwen behoudt dat er een God is 
van liefde. En dat die liefde altijd sterker zal zijn dan het kwaad dat we te verduren 
hebben. Maar dat kan alleen als wij mensen dat geloof levend houden. Als wij bij de 
pakken neerzitten, dan komt er helemaal niets terecht van dat visioen van liefde en 
recht waar de Bijbel vol van staat. 
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Dus hou voor ogen wat de fijne dingen zijn. Een oude man in de Buitenhof noemde 
het zo: “de rottigheid komt vanzelf wel naar je toe, het fijne moet je opzoeken.” 
Weldaden van de eeuwige volgens de psalm. Het is ongelofelijk kostbaar om je te 
realiseren hoe goed je het hebt. Hoezeer je gezegend bent met dingen die wel fijn 
zijn, juist in tijden van nood, van eenzaamheid, van huidhonger, van gedwongen 
afstand is dat een grote kracht. De psalm, en eigenlijk de hele bijbel voegt daar 
standaard aan toe: denk niet alleen aan jezelf, maar juist ook aan je naaste. Alle 
geloof, hoop en liefde is verbonden met de mensen om je heen, en daar hoort ook 
rechtvaardigheid bij voor de verdrukten.  
We zijn niet veroordeeld tot een leven in depressie, tot een geloof in een God die het 
kwaad zal vergelden, tot angst voor onze medemens. We worden iedere keer 
opgeroepen om het goede te zien en het goede te doen. Het goede zien gaat bepaald 
makkelijker als je het goed hebt. Maar dan ben je misschien geneigd om je naaste te 
vergeten. Daarom zijn die twee altijd met elkaar verbonden: het goede zien en het 
goede doen. Positief denken, zeggen veel mensen tegenwoordig en je kunt daar wat 
smalend over doen. Maar hoe je het ook noemt: het is een oeroude wijsheid die 
mensen de eeuwen door in moeilijke tijden overeind heeft gehouden. De liefde is 
daarbij denk ik altijd nummer 1. Door de liefde voor ogen te houden, de hoop en en 
het vertrouwen, konden mensen de grootste verschrikkingen aan. Niet door te doen 
alsof het er niet was. Juist niet. Benoem het. Maar realiseer je ook dat er een eind 
aan zal komen. Dat geloof van ons, dat gaat niet over je neerleggen bij de status quo. 
Het gaat over licht blijven zien. Een licht dat uiteindelijk het duister van het kwaad zal 
overwinnen.  
 
Dat lijkt me een zegening op zich. 
 
Amen. 
 
 


