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Zondag 26 januari 2020 Fonteinkerk Amersfoort 

Verkondiging van ds. Gerard Kansen,  

Nieuwe kerk Amersfoort. 

Zondag van de eenheid. 

  

 

Gemeente van onze heer Jezus Christus 

Op 10 februari vieren christenen in Malta feest! 

Op die dag is het 1960 jaar geleden  

dat de apostel Paulus voet aan wal zette. 

Deze dag markeert het moment  

waarop het evangelie het eiland bereikte.  

Vandaar dat de Week van Gebed voor de Eenheid  

door de kerk van malta is voorbereid. 

Best opmerkelijk, want Malta is een klein eiland, 

kleiner dan Texel 

er wonen maar 400.00 mensen. 

Toch komt Malta in de Bijbel voor, 

en wel op een heel positieve manier: 

 

De plaatselijke bevolking gedroeg zich  

buitengewoon vriendelijk voor ons (28: 2). 

 

De 276 drenkelingen kunnen dus rekenen op een warm 

onthaal  

zelfs de gouverneur legt hen drie dagen  

bijzonder gastvrij in de watten. 

 

Buitengewoon menslievend zijn ze! 
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Als schipbreukeling moet je maar afwachten  

waar je terecht komt. 

Buitengewoon naïef om te veronderstellen  

dat alle vreemdelingen je goed gezind zijn. 

Lucas noemt de eilanders barbaren,  

want de Maltezers zijn geen beschaafde Grieken of 

Romeinen. 

Het woord barbaren is een klanknabootsing. 

Barbaros, barbaroi – klinkt als gebrabbel. 

Daar zit een denigrerende visie achter 

die alles wat niet-Grieks is  

bestempeld als een lagere, minderwaardige cultuur. 

 

Voelt u het contrast: 

juist deze ‘barbaren’ blijken goed te weten  

wat gastvrijheid is en vriendelijkheid.  

Zij wonen dan erg afgelegen  

en zijn misschien niet erg beschaafd,  

maar daarom zijn zij nog wel mensen  

met een hart voor drenkelingen. 

Dat valt hen te prijzen. 

 

Er sneuvelen in dit verhaal meer vaststaande beelden. 

Wat dacht je van het samen eten  

van die verschillende zeelieden? 

Romeinse soldaten én gevangenen,  

joden én heidenen delen samen het brood. 

Echt ongehoord in die dagen. 

Dat deed je niet.  
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En wat denk je van Paulus, de gevangene 

hoe hij zich ontpopt als vrij mens? 

Ook dat ligt niet in de lijn der verwachting. 

Terwijl alle opvarenden vast zitten in moedeloosheid 

en angst,  

spreekt en handelt de gevangen apostel in volkomen  

vrijheid. 

Houd moed. 

niemand van jullie zal sterven 

alleen het schip zal verloren gaan (22). 

 

Houd dus moed mannen 

want ik stel vertrouwen in God  

we stranden op een of ander eiland. (25) 

 

Niet alleen de Maltezers zijn buitengewoon 

ook Paulus behoort tot de buiten-categorie 

maar dan op het gebied van vertrouwen. 

Terwijl de storm raast, 

het schip op drift is, 

uiteindelijk zal breken, 

voelt hij zich veilig in Gods hand 

en brengt dat over op de anderen 

door hen te laten eten: 

 

Dat zal bijdrage aan jullie redding. 

En niemand zal een haar worden gekrent(34). 

 

Ik vroeg me af of dit schip  
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qua diversiteit van de bemanning  

en de moeilijke omstandigheden waarin het verkeert 

geen symbool van onze samenleving zou kunnen zijn? 

Herken je ook in onze samenleving niet iets van dit 

stuurloze schip,  

overvol met verschillende culturen 

dat op zinken staat? 

 

Ondanks de welvaart lijken de problemen ons boven het 

hoofd te groeien.  

Want denk je van de overbevolking? 

Steeds meer mensen bewonen een wereld  

die piept en kraakt in haar voegen. 

De signalen dat de natuur  

door ons gedrag zich anders gedraagt  

vallen niet langer te ontkennen. 

Maar hoe valt dat globaal nog op te lossen? 

Bevolkingsgroepen die steeds vaker to elkaar  

komen te staan. 

Ieder leeft en denkt vanuit de eigen bubbels. 

De verkruimeling van het politieke landschap  

maakt het regeren van een land complex. 

Immigratie: voor de een is het een verrijking van de 

cultuur of een christelijke plicht  

voor de ander vormt het een bedreiging van de Joods-

Christelijke cultuur en onze identiteit. 

 

Bij het beeld van een schip dat schipbreuk leidt  

kun je natuurlijk ook aan de kerk denken. 



5 

 

De kerk bevindt zich in zwaar weer. 

Het oude kerk model – loopt op zijn laatste benen 

Jongere generaties nemen de fakkel niet meer 

automatisch over. 

De aandacht voor pioniersplekken  

en nieuwe kerkvormen zijn daar een symptoom van. 

 

De leiding van de PKN zegt: back to the basics. 

In afgeslankte vorm  

met hernieuwde vitaliteit  

en aanstekelijk enthousiasme. 

De missionaire parochie uit de RK-hoek  

doet hetzelfde. 

In maart komt een Canadese priester Father James 

Mallon naar Oudenbosch om te spreken over zijn boek 

God renoveert. 

Een intrigerend en hoopvol boek  

waarin hij uitlegt hoe gemeenschappen  

die op sterven na dood waren  

weer tot leven zijn gekomen.  

Inmiddels is deze conferentie met ruim 1000 

overtekent. 

De kerkelijke nood is hoog, de urgentie voelbaar. 

Is het mogelijk het verdampen van 

geloofsgemeenschappen,  

het sluiten van kerkgebouwen  

en het verlies van leden 

een halt toe te roepen? 
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De vraag die opkomt is:  

waar halen wij vandaag moed vandaan  

voor onze samenleving? 

Hoe ontvangen wij nieuwe inspiratie voor de kerk? 

Met die vragen lezen wij Handelingen 27. 

Ik heb de indruk  

dat dit verhaal ons verder kan helpen. 

Oppervlakkig bezien lijkt het een spannend 

schipbreukverhaal met gelukkig een happy end. 

Met dank aan de vriendelijke Maltezers. 

 

We voelen wel aan dat het verder gaat. 

De Bijbelschrijvers wijzen ons 

op de weg van God door de wereld. 

Die weg maakt gebruik van angstige omstandigheden,  

vriendelijke vreemde volken, 

en mensen die op God vertrouwen. 

Lucas ziet er de hand van God in. 

God de zijn geroepen apostel naar Rome brengt. 

Dát is een heilig moeten: 

 

Hij moet voor de keizer verschijnen! (24) 

Wij moeten stranden op een of ander eiland. (26) 

 

Dat is Gods plan en zo ontrolt zich het patroon  

zoals het begin van Handelingen aangeeft: 
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Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, 

zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in 

Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,  

tot aan de uiteinden van de aarde. 

 

Paulus gaat tot aan die uiteinden. 

Hij getuigt voor de keizer en de volken  

van het goede nieuws van Jezus Christus.  

Aldus het de slotverzen van het boek:   

Paulus verkondigde het koninkrijk van God en 

onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus.  

 

Paulus moet naar Rome  

omwille van de redding van allen 

omwille van een maaltijd voor alle volken. 

Het is namelijk een zendingsverhaal, 

God schrijft geschiedenis. 

Het is zijn Missio Dei. 

De goede boodschap gaat vanuit Jeruzalem via Rome 

naar de volken. 

Daar draait dit schipbreukverhaal om 

het gaat niet om verlies, 

of over een op drift geslagen wereld  

of over een krimpende kerk  

maar over redding,  

om het met het terugkerende woord te zeggen. 

Om soteria, en afgeleide van werkwoord  

voor redden of behouden. 
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We komen het tegen in de verzen 20, 2, 24, 31 en 34 

bij het eten van het brood. 

 

Ik raad jullie aan om nu iets te eten,  

want dat zal bijdragen tot jullie redding. 

 

Het is Paulus om hun redding te doen! 

Zo zeer dat hij er woorden van Jezus zelf aan 

toevoegt: 

 

Niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.  

 

De manier waarop het brood gebroken wordt  

is een onmiskenbare verwijzing naar het Avondmaal. 

Paulus neemt het brood 

spreekt de dankzegging uit 

en zij eten allen 

en zo loopt het tenslotte uit op vers 44: 

 

En zo kwamen allen behouden aan. 

 

Dat is de clou. 

Zowel binnen als buiten het schip  

ontmoeten culturen elkaar,  

mensen komen samen rondom brood en vuur.  

Zo laat Gods Geest – die Paulus naar Rome leidt – 

laat onderweg tekenen van zijn Koninkrijk zien. 

Tekenen die ons ook vandaag bemoedigen  

als wij hier samen God danken voor zijn goedheid. 
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Wij komen samen én delen. 

Waar gedeeld wordt, wordt geheeld 

en ontvangen wij goede moed en hoop op redding. 

 

Tenslotte. 

Een verhaal van iemand  

met een buitengewoon groot geloof. 

Zijn gezin werd getroffen door een schipbreuk. 

Twee schepen liepen op elkaar. 

 

Vier dochters verdronken, 

zijn vrouw Anna overleefde ternauwernood. 

Zijn naam is Horatio Spafford. 

Bij de grote brand van Chicago verloor hij eerder  

al zijn bezittingen 

waarna hij zijn gezin naar Europa stuurde. 

Hij zou later volgen. 

Nadat hij het verschrikkelijke bericht per telegram 

hoorde scheepte hij direct in. 

Toen hij langs de plek voer waar zijn dochters waren 

verdronken las hij in zijn hut 2 Koningen 4. 

Het verhaal van de Sunamitische vrouw.  

Hem trof de vraag die Elisa laat stellen aan de 

vrouw: Gaat het goed met?  

Het is goed.  

Hij schrijft een lied met de titel:  

It is well with my soul. 

Tot op vandaag zeer geliefd in de Engelsprekende 

wereld. 
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We gaan het zo horen. 

Hoe kun je dan zeggen na zo’n groot verlies? 

In mijn ogen een geschenk van God 

die zelfs in de ruwste stromen  

zijn vrede en vertrouwen kan geven. 

 

Ik hoop dat er altijd mensen zullen zijn die dit 

vertrouwen blijven uitstralen. 

Zoals Paulus dat deed in zijn tijd. 

En Horatio in de 19 eeuw. 

We kunnen beducht zijn voor de richting van de 

cultuur, voor de situatie van de natuur. 

Wij kunnen ons zorgen maken over het kerkelijk leven 

of over je persoonlijke omstandigheden. 

Waar halen wij de moed vandaan? 

Waar ontlenen wij inspiratie aan? 

Aan buitengewoon vriendelijke mensen om ons heen, 

zoals de Maltezers 1960 jaar geleden? 

Hoe waardevol dat ook is 

volgens mij redden wij het daar niet mee. 

Laten wij ons vertrouwen voeden met de 

vriendelijkheid ofwel mensenliefde van God zelf. 

Zichtbaar geworden in Jezus Christus,  

de Redder van de wereld. 

Allen daarom kunnen wij blijven zingen: 

It is well with my soul 

en ook: It is wel with my church 

En zelfs:  It is well with our world. 
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Want als gemeente hebben wij Kerst en Pasen in de 

rug: 

 

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, 

onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons 

gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden,  

maar uit barmhartigheid.  

 

Amen 


