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LITURGIE & OVERWEGING 22 MAART 2020 
 

Voorganger:    Ds. Wim Verschoor 

Organist:    Berend van Surksum 

Ouderling van Dienst: Jeannette Bouwhuis - Lely 

Koor:    gelegenheidskoor olv Marnix Ruijter 
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Orgelspel, welkom en mededelingen 

 

VOORBEREIDING 

- Kort orgelspel (daarna gaan we staan) 

- Bemoediging en groet: 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v. De Heer zij met u allen 

g. OOK MET U ZIJ DE HEER 

- Intochtslied: Was Hij, de Heer, niet vóór ons geweest (NLB Psalm 124a) 

- Kyriëgebed, waarbij we zingen: Kyrie (NLB Gezang 301e) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Zingen: Kom, Geest van God (NLB Gezang 333) 

- Eerste Schriftlezing: Exodus 7:14-25 

- Zingen: When Israel was (NLB Gezang 168) 

- Tweede Schriftlezing: Marcus 8:22-26 

- We luisteren naar “I shall be released” (uitgevoerd door The Band) 

 

- Uitleg en verkondiging 

 

Het verhaal uit Exodus laat zien dat wij niet de eersten zijn die een crisis, een plaag moeten 

doorstaan. En laat zien dat een plaag altijd dezelfde trieste gevolgen heeft: een ontwrichte 

samenleving, levens die op hun kop worden gezet, mensen in wanhoop en paniek. En laat 

zien dat een crisis het beste, en soms het slechtste in mensen naar boven haalt. 

 

In Exodus 7 begint het verhaal van de tien plagen van Egypte. Als kind vond ik het een span-

nend, sensationeel verhaal. Net als in sprookjes wordt het kwaad bestraft en komt hoogmoed 

voor de val. Eindelijk krijgen die Egyptenaren een terechte straf voor hun slechte behandeling 
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van de Israëlieten, en voor hun weigering hen te laten gaan in vrijheid. Dat gaf mij als kind 

een gevoel van veiligheid en voldoening. Maar één ding snapte ik niet. In het verhaal klonk 

telkens de zin: “En de Heer verhardde het hart van de farao.” In onze nieuwe vertaling staat 

daar: “De Heer zorgde ervoor dat de farao hardnekkig bleef weigeren.” Dat vond ik toch wel 

een beetje oneerlijk. Hoe kan God de farao nou straffen voor een hardnekkige houding die 

Hij Zelf hem in het hart heeft gelegd?  

 

Zó kan het niet bedoeld zijn. Het verhaal van Exodus wil vertellen dat God aan het roer staat, 

dat de regie over de hele situatie stevig in de handen van de Heer ligt. Wat de farao ook 

maar doet of bedenkt, - uiteindelijk beweegt de geschiedenis zich in de richting die God 

aangeeft. Maar die farao heeft voortdurend de vrijheid om te kiezen. God stuurt plaag na 

plaag, en voert zo de druk steeds verder op. En onder die druk laat de farao zien wie hij nou 

werkelijk is: een wrede, egocentrische heerser die meer oog heeft voor zijn macht en gezag 

dan voor het lijden van zijn geslagen mensen. Misschien was hij wel bang voor het 

ineenstorten van zijn rijk, als hij zijn kostbare slaven liet gaan. Door de crisis komt zijn ware 

aard naar boven. 

 

Een paar zondagen geleden begonnen wij de Veertigdagentijd met het lezen van Mattheüs 4: 

het verhaal van Jezus’ verzoeking in de woestijn. Onder de druk van honger en twijfel moet 

Jezus laten zien wie Hij is en waar Hij voor staat. Wie ben je en waar leef je voor, als de 

honger knaagt en de onzekerheid opspeelt, en als de toekomst duister lijkt te worden? 

 

Ook in de coronacrisis van deze dagen wordt veel duidelijk. We horen verhalen over mensen 

die elkaar verdringen in de winkels, en die vechten om het laatste pak toiletpapier. Wel, dan 

laat je je als mens wel even op een ontluisterende manier kennen… Maar er komt ook heel 

veel goeds boven. Onze diakenen kwamen op het idee om een telefooncirkel op te zetten, 

om op die manier contact te houden met onze oudere gemeenteleden. En ze hadden het in 

een mum van tijd voor elkaar; geweldig! In Nederland hebben 10.000 mensen met een werk-

verleden in de zorg zich opgegeven om bijstand te gaan verlenen aan onze overbelaste 

zorgmedewerkers en het ziekenhuispersoneel. In het hele land ontstaan de leukste en 

mooiste initiatieven waarin mensen boodschappen gaan doen voor anderen, hulp aanbieden 

of via tekeningen en filmpjes zorgen voor een vrolijk moment. Een crisis brengt het slechtste 

maar óók het beste in mensen naar boven! Wat brengt zij in mij, in jou naar boven? 

 

De farao kiest voor het slechte in zijn hart. Hij hoopt daarmee de tijd stil te zetten, de op-

standigheid van zijn slaven te bedwingen en te behouden wat hij heeft. Maar een echte crisis 

verandert de wereld. De Israëlieten hebben óók iets in hun hart ontdekt: een groot verlangen 

naar vrijheid. Ze hebben de vrijheid geroken, hebben gezien dat ze een leider hebben die 

voor hen opkomt, hebben gemerkt dat zij een God hebben die aan hun kant staat. De 

bevrijding komt in zicht en kan niet meer worden tegengehouden. Laten we hopen dat ook 

de coronacrisis (naast alle ellende die zij brengt) bevrijdende gevolgen zal hebben, al was het 

maar een betere positie voor de ZZP’ers in ons land, en méér waardering voor de mensen in 

de zorg, en méér oog voor wat in een mensenleven werkelijk belangrijk is… 
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Het volkje Israël komt er in de crisis achter dat hun God heel principieel een God van vrijheid 

en bevrijding is: Hij wil niet dat mensen klein worden gehouden in onderdrukking en slavernij 

Dat inzicht wordt in de loop van het Oude Testament steeds duidelijker, en komt ook in de 

woorden en daden van Jezus helder naar voren. Marcus vertelt ons een verhaal over een 

blinde die genezen wordt. Ook dit verhaal ademt bevrijding: bevrijding van een lijfelijke 

beperking, en misschien ook wel bevrijding van een beperkende manier van kijken. Als 

Marcus dit verhaal vertelt is hij op de helft van zijn evangelie, op een scharnierpunt: de weg 

door Galilea wordt afgesloten, de weg naar Jeruzalem gaat beginnen. Dat is de lijdensweg, de 

weg naar het kruis. Jezus heeft net aan zijn discipelen gevraagd: “Begrijpen jullie het dan nóg 

niet? Jullie hebben ogen maar zien niet, jullie hebben oren maar horen niet?” (8,17b -18). De 

leerlingen stonden erbij en keken ernaar, maar ze zagen niets. Ze waren als blinden: hun ogen 

moesten nog aangeraakt worden.  

 

Jezus pakt de blinde man bij de hand en neemt hem mee naar buiten het dorp. Een soort van 

uittocht, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk een ontroerend beeld: Jezus neemt de blinde bij de 

hand, als een moeder haar kind. De blinde vraagt niets, en Jezus vraagt niets; Hij verstaat ook 

het woordeloze bidden. Hij wéét wat er met ons aan de hand is, en waar de pijn zit. Hij zoekt 

voor ons de bevrijding, maar vóórwaarde voor de genezing is het weggaan uit je dorp, uit je 

vertrouwde omgeving. Daarbuiten waar je de weg niet weet, dáár kan iets nieuws beginnen. 

Daar waar je blik niet bevangen is door wat je kent of méént te kennen, dáár kunnen je ogen 

opengaan voor een andere werkelijkheid. Daar leer je scherp zien: jezelf, je omgeving, je weg. 

 

Als dan de blinde een ziende (een ziener) is geworden waarschuwt Jezus hem zelfs het dorp 

niet in te gaan: niet terug te vallen in oude denkbeelden en zienswijzen maar het nieuwe vast 

te houden en vol te houden. Dat zou een van de uitdagingen van de coronacrisis kunnen zijn: 

dat we weer met nieuwe ogen naar de wereld en naar onszelf leren kijken. Wat is de ware 

werkelijkheid, wat is werkelijk van belang in ons leven, en welk vergezicht helpt ons daarbij? 

In twee fasen leert de blinde uit ons verhaal weer zien. Eerst ziet hij de mensen als bomen 

wandelen. Merkwaardig beeld! Bomen wandelen meestal niet; zij wortelen. Mensen als 

bomen, geworteld in helder stromend water, dat zijn volgens Psalm 1 de rechtvaardigen, de 

mensen die dag aan dag leven met Gods woord… Ziet onze blinde misschien deze recht-

vaardigen? Ziet hij een wereld waar Gods woord geleefd en gedaan wordt? Vangt hij een 

glimp op van het verloren paradijs? 

 

In de volgende fase ziet hij scherp: “Hij zag alles nu heel helder.” Scherp zien is een voor-

waarde om deel te kunnen nemen aan het menselijk verkeer. Als je niet scherp ziet, maak je 

fouten en veroorzaak je botsingen en ongelukken. Maar als je alléén maar scherp ziet, zou je 

ook iets over het hoofd kunnen zien: dat beeld van het verloren paradijs, dat visioen van 

toekomst. Die droom van samenleven in liefde, vol vreugde, mensen als bomen, altijd fris 

groen. Een wereld die wordt gevoed door de Woorden die opgeschreven staan. Het visioen 

van vrijheid en bevrijding. De aarde die God altijd al voor ogen had… 

De blinde wordt naar huis gestuurd, met de waarschuwing: “Ga het dorp niet in.” Hoe moet 
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dat nu? Waar gaat hij dan wonen? Waar is zijn thuis? We weten het niet. Wel weten we dat de 

eerste volgelingen van Jezus, die allereerste gemeente, “die van de weg” genoemd werden. 

Mensen die geloven zijn nooit thuis. Geloven is zoiets als op weg gaan, vol vertrouwen dat er 

een doel is én een weg, en dat die weg vooralsnog ons thuis is. Voor die weg worden onze 

ogen geopend en leren we zien, scherp en helder zien, maar vooral ook: dromen. 

 

Vandaag wordt ons leven beheerst door een crisis. We zitten gevangen in onze zorgen, onze 

angst, en eigenlijk ook in onze eigen huizen. Laten we elkaar en onszelf gunnen dat er van 

alles in ons bovenkomt: mooie ideeën, mooie daden, maar ook grote zorgen, angst, wanhoop 

en paniek. Maar als onder de druk van de crisis alles wegvalt, laten we er in Godsnaam dan 

voor zorgen dat de hoop in ons overblijft. Dat we blijven dromen. Want na de slavernij was er 

de uittocht, na de blindheid was er het visioen, en na de lijdenstijd komt de morgen van 

Pasen. 

 

 

- Moment van stilte 

- We zingen: Als vrijheid was (NLB Gezang 946) 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

- Collecte 

- Slotlied: Alles wat adem heeft (NLB Psalm 146c : 1, 5, 6) 

Zegen 
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