
 

Remonstrantse Gemeente Rotterdam 

Zondag 20 oktober 2019  

Liturgie 1 

 

Voorganger: Ds. Els de Bijll Nachenius 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom en aansteken van de kaars door een kerkenraadslid 

 

Aanvangslied Nieuwe Liedboek 95:1,3 ‘Steek nu voor God de loftrompet’ 

 

Votum en groet 

 Verheugen wij ons in de dienst aan de Eeuwige, 

 Die ons sinds mensenheugenis trouw is. 

 Mogen wij in deze dienst gestalte geven aan de hoop 

 Die in ons is en aan de liefde die ons draagt; 

 Als een zichtbaar teken van ons geloof 

 En als een vreugdevolle bemoediging van ons leven. 

 Dragen wij deze dienst op aan God  

 die eens alles in allen zal zijn. 

 Zijn genade en vrede zij met u allen.  

 Amen 

 

Antwoordlied ‘Tot U Heer, is ons hart gericht’ 

 

Gebed 

 Eeuwige, God van liefde voor alle mensen, 

 Vanmorgen zijn we hier 

 zoals we alle dagen zijn, voor uw aangezicht 

 voor U, die woorden spreekt van Geest en leven, 

 waar we ook zijn. 

 Wij bidden U: 

 Wek in ons de ruimte en de liefde 

 voor wat U van ons vraagt; 

 Wek in ons het verlangen naar het goede, waarin we U nabij weten. 

 Dan zullen we weten – temidden van alles – 

 dat er een onuitputtelijke bron is waar wij vreugde en vrede vinden. 

 Amen. 

 

Lied Nieuwe Liedboek 513 ‘God heeft het eerste woord’ geheel 



 

Bijbellezing Jezus Sirach 3:17-18,20,28-29 

Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet,  dan ben je geliefder dan iemand die geschenken 

geeft. Hoe belangrijker je bent, des te bescheidener moet je zijn,  dan vind je genade bij de 

Heer. Groot is de kracht van de Heer, een bescheiden mens prijst hem. Een hoogmoedig 

mens wordt niet van zijn ellende genezen,  in hem is de wortel van het kwaad geplant. Een 

verstandig mens overdenkt de wijsheid van spreuken,  een wijze wil een en al oor zijn. 

 

Lied Nieuwe Liedboek 841:1,2 ‘Wat zijn de goede vruchten’ 

 

Bijbellezing Lukas-evangelie 14:1,7-14 

Toen Jezus op sabbat naar het huis van een vooraanstaande Farizeeër ging, waar hij voor 

een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Hij vertelde de genodigden een 

gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 

‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, 

want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet uw 

gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats 

moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer 

tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van 

iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd 

worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ Hij zei ook tegen degene die hem 

had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet 

uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun 

beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan 

armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan 

wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de 

rechtvaardigen.’ 

 

Lied Nieuwe Liedboek 841:3,4 ‘Wat zijn de goede vruchten’ vervolg 

 

Overdenking 

‘Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken 

geeft.’ Met milde woorden, die getuigen van ervaring, vraagt Jezus Sirach onze aandacht 

voor geliefd zijn. Dit is voor hem het doel van elkaar zien ten behoeve van de ander. 

‘Mijn kind, wees zachtaardig in wat je doet, dan ben je geliefder dan iemand die geschenken 

geeft.’ 

Jezus Sirach is een mooi voorbeeld van de wijsheidsliteratuur uit het Oude Testament: 

geloven en leven zijn zó zeer met elkaar verweven, dat er nauwelijks onderscheid gemaakt 

kan of hoeft te worden tussen leven en geloven. In ogenschijnlijk los van elkaar staande 

opmerkingen ontvouwt Jezus Sirach wat hij wil zeggen: Wat zal er gebeuren als we 

terughoudend zijn in wat we terugverwachten van de ander? Wat zal er gebeuren als we er 

níet in slagen terughoudend te zijn, wat zijn daar de gevolgen van… 



 

Wat we doen, denken, geloven, voelen is dus van invloed op hoe we ons verhouden tot de 

ander, tot God, tot onszelf en de vrede die we daarin vinden. 

Jezus Sirach besluit met een advies. Nadenken over wijze woorden is goed; echte wijsheid is 

gelegen in een en al oor hebben voor wat er om ons en in ons gebeurt. In die wijsheid 

komen samen de zachtmoedigheid en het luisteren naar en verstaan van ons bestaan. 

Jezus Sirach is er veel aan gelegen dat we nadenken over, bewust omgaan met elkaar, met 

God. Van diverse kanten belicht hij levenswijsheid waarin leven en geloven één zijn 

geworden, én waarin het besef van God, die groter is dan wij en die ons omvat, de 

boventoon voert. 

Jezus Sirach schuwt krasse uitspraken niet. ‘Een hoogmoedig mens wordt niet van zijn 

ellende genezen.’ Hij legt de vinger op de zere plek waar we verstrikt raken in vragen en 

verwachtingen die niet beantwoord zullen worden.  

Tóch besluit Jezus Sirach met een advies om over ons bestaan, geloven na te denken, ernaar 

te luisteren en het te verstaan. In vertrouwen dat het goed komt. Een wijze wil een en al oor 

zijn; dat we de ander afhankelijk van ons maken of onszelf groter dan we aankunnen, 

daarvoor is in wijsheid geen plaats. 

Het luisteren naar ons bestaan vindt zijn zin erin dat we ons ermee verbinden, zó, dat het 

ons draagt, dat het ons verbindt met wie we zijn, in wat we doen of juist nalaten; uiteindelijk 

dat we ons verbonden weten met God in de vrede die we ervaren en in het kunnen 

overlaten, het kunnen laten varen van vragen die niet beantwoord zullen worden. 

Jezus Sirach spreekt, leeft in het hier en nu; in zijn geval liegt dat hier en nu er niet om. Door 

alles heen spreken zijn woorden van een doorleefde geloofsovertuiging, voorzien van een 

naar mijn idee gezonde dosis praktisch humanisme.  De stad, het land waar Jezus Sirach 

woont, worden belegerd. Hij vindt zijn houvast in het besef van God die groter is dan hij kan 

vermoeden én in het een en al oor zijn voor wat er in hem en om hem gebeurt. 

Moeilijke omstandigheden zijn (helaas) van alle tijden en alle plaatsen. Jezus Sirach richt zich 

op hoe wij ons tot elkaar verhouden; oog hebben voor elkaar en gelijkwaardigheid zijn hierin 

voor hem van zeer groot belang. 

Geven vertelt veel over de verhoudingen tussen mensen en ons bestaan. In december 2018 

mocht ik als geestelijk verzorger in De Schie samen met vrijwilligers ter beschikking gestelde 

fruitbakjes uitdelen aan de gedetineerden. Een voorbeeld: In de deuropening van een cel 

verschijnt een gedetineerde. Als ik hem een goede decembermaand toewens en hem het 

bakje aanbiedt, doet hij een stap achteruit. Alsof hij zegt: “Ik krijg iets van jou, maar wat wil 

je van mij terug?” Hij is verbaasd als ik hem zeg dat ik hoop dat het nieuwe jaar goed voor 

hem zal beginnen en dat ik niks terughoef. Zijn verbazing is compleet als hij van mij hoort dat 

het hele bakje voor hem is. Wat een leven… 

We richten ons op die andere Jezus, die wij de Christus noemen. Hij wordt uitgenodigd voor 

een maaltijd bij een Farizeeër. Al snel ontpopt hij zich tot een kritische gast, niet alleen naar 

de andere gasten toe maar ook naar zijn gastheer. Hij is kritisch, knap irritant. Jezus vertelt 

een gelijkenis over mensen, die op een feest zo dicht mogelijk bij de gastheer willen zitten. 

De gelijkenis, die Jezus vertelt, is meer dan een metafoor, die met een beeld herhaalt wat 



 

reeds is gezegd. Met het vertellen van de gelijkenis hoopt Jezus dat zijn toehoorders tot een 

nieuw inzicht komen, de werkelijkheid die Híj voor ogen heeft. 

Hier ontpopt Jezus zich van knap irritante gast tot een waardevolle dwarsligger. Haalt u zich 

het beeld van het spoor even voor de geest. Het zal duidelijk zijn dat de dwarsliggers een 

fundamentele betekenis hebben; dit geldt eveneens voor de rails en des te meer voor de 

verbinding tussen de dwarsliggers en de rails zodat wij als reizigers veilig op onze 

bestemming aan kunnen komen.  

Jezus roept de andere gasten op om bescheiden te zijn. Ook dán word je gezien en 

gewaardeerd; aan de gastheer doet hij de oproep om goed te doen omdat het goed is en 

niets terug te verwachten. Zowel de andere gasten als de gastheer worden aangesproken op 

hun innerlijk vertrouwen dat verbonden is met het goede doen omdat het goed is. 

Vertrouwen in jezelf, elkaar, in God; in de gelijkenis wordt duidelijk dat dit vertrouwen niet 

vanzelf spreekt en dus actief gezocht moet worden.  

De werkelijkheid die Híj voor ogen heeft: de gelijkenis licht een tipje van de sluier op. Jezus 

legt dit verhaal naast ons bestaan neer, met de vraag die de gelijkenis aan ons persoonlijk 

stelt. 

Wat doet ons dat verhaal oppakken? Wanneer we ons erin herkennen, waar we van 

schrikken of juist waar het ons woorden aanreikt voor een besef, waar we nog niet eerder 

woorden voor konden vinden.  

De Duiste dichter Rilke zegt dat het er uiteindelijk om gaat hoe we de vragen uit ons bestaan 

met ons meedragen; hoe we rust bereiken door vragen te laten liggen, en vertrouwen te 

hebben dat de antwoorden zullen komen. Behoedzaam en duidelijk verwoordt hij het als 

volgt: 

 “Heb geduld met wat 

 Onopgelost in uw hart woont 

 En probeer de vragen zelf lief te hebben. 

 Zoek niet (te krampachtig) naar antwoorden. 

 Zij worden u wellicht niet gegeven 

 Omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. 

 En waar het om gaat is alles te leven. 

 Leef de vragen nu. 

 Misschien dat u ooit op een dag in de toekomst 

 Zonder het zelf te merken 

 Uw weg naar de antwoorden leeft. 

 R.M. Rilke 

Hoe dragen we ons bestaan met ons mee? Het is niet steeds dezelfde vreugde, maar ook 

niet steeds hetzelfde verdriet op dezelfde manier. 

Jezus Sirach loodst zijn toehoorders liefdevol en praktisch door hun leven, geloven heen; 

reikt hen, ons vuurbakens aan om onze koers uit te zetten. Jezus Christus legt een verhaal 

naast ons verhaal. De gelijkenis slaat uiteindelijk een andere weg in, waar ieder mens gezien 

wordt, een gezicht heeft.  



 

Beiden wijzen ons op onze verantwoordelijkheid in wat we doen, maar ook in wat we 

kunnen laten varen van de vragen in ons bestaan, van wat we denken dat zekerheden zijn. In 

het ter hand nemen van die verantwoordelijkheid worden we zichtbaar, soms kwetsbaar, 

maar ook sterk, mooi.  

Voor Jezus Sirach, voor Jezus Christus staat God centraal, soms heel duidelijk, soms tussen 

de regels door in de vanzelfsprekendheid waarmee Hij vraagt om een plaats in ons bestaan.  

Laten varen van wat zich in ons bestaan gehecht heeft, kan een forse levensopdracht zijn. Als 

we die vragen met liefde voor onszelf kunnen toelaten en de vragen voor anderen met liefde 

kunnen omgeven, kunnen ze ons op goede wijze toespreken, tot zegen worden. 

Huub Oosterhuis verwoordt het als volgt: 

 “Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

 Wie mij ontmaskert zal mij vinden. 

 Ik heb gezichten, meer dan twee, 

 ogen die tasten in den blinde, 

 harten aan angst voor angst ten prooi. 

 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

 

 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 

 Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 

 en zal zichzelf opnieuw verstaan 

 en leven bloot en onomwonden, 

 aan niets en niemand meer ten prooi. 

 Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.” 

 

 Amen 

 

Orgelspel 

 

Stilte 

 

Gebeden, eindigend met gemeenschappelijk Onze Vader 

 Eeuwige, God met liefde voor alle mensen, 

 Dankbaar zijn wij voor het goede dat wij op onze weg ontmoeten,  

 waarin U nabij bent, waarin we U kunnen herkennen. 

 Wij bidden voor ieder die dag nodig heeft om mildheid, zachtaardigheid,  

 die in ons de ruimte maakt voor wat leven, geloven van ons vraagt. 

 Wij bidden U voor ieder die worstelt met wat er gebeurt, gezegd wordt,  

 die het gevoel heeft dat zijn leven opgeschud wordt,   

 dat we ons leven zo kunnen oppakken, dat het ons verder brengt. 

 In stilte leggen wij voor U neer wat niet hardop gezegd kan worden,  

 waar we geen woorden voor hebben… 



 

Verbonden met allen die in onze gedachten zijn bidden wij:  

 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 

 

Mededelingen, Collecte voor de diaconie tijdens het voorspel op het slotlied 

 

Slotlied (staande) Nieuwe Liedboek 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

 

Uitzending en zegen 

Bevestigen wij ons geloof in een leven van liefde; 

 Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap,  

 haar taak in de wereld en haar noden; 

En gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen. 

… 

 De Heer zegene u en Hij behoede u 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u  

en geve u vrede. 

 Amen 

 

Gemeente antwoordt Nieuwe Liedboek 978:4 ‘Laat dan mijn hart U toebehoren’ 


