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- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen 

 
 
VOORBEREIDING 
 

- kort orgelspel 
- Bemoediging en groet 

Voorganger:    Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger:    De Heer zij met u allen 
Allen:    OOK MET U ZIJ DE HEER 

- Intochtslied:   Psalm 67-A, Heel de aarde 
- Kyriëgebed 
- Loflied:    lied 868, verzen 1, 2 en 4, Lof zij de Heer 

 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

- Gebed om Geest van God 
- Verhaal voor de kinderen 
- Eerste schriftlezing:  Psalm 67 
- Zingen:    Psalm 67, verzen 1 en 3, God zijn ons gunstig en genadig 
- Tweede schriftlezing:  Genesis 32:23-32 
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- Zingen:    Psalm 103-III, Hoe is Uw naam (Gezangen voor Liturgie) 
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- Uitleg en verkondiging 
 
In Drenthe kwam ik als jonge predikant voor het eerst in aanraking met het verschijnsel 
“Evangelisatiedienst”. Dat waren bijeenkomsten die in het bijzonder waren gericht op de 
ongelovige, onbekeerde medemens. Er moest eenvoudig gepreekt worden, en ook de liederen 
moesten pakkend en simpel zijn. Zo leerde ik de liederen van Johannes de Heer kennen. Die 
waren inderdaad pakkend en simpel, maar wel erg emotioneel en massief, en soms ronduit 
opdringerig. Neem nou het bekende lied: “Tel uw zegeningen, één voor één; tel ze alle en 
vergeet er geen…” Met de beste wil van de wereld kon ik het niet mooi vinden. Ik vond het 
leven destijds een zware en ondankbare klus, en ik voelde mij een beetje platgeslagen onder 
die onverbiddelijke eis om je zegeningen te tellen en de Heer daarvoor te prijzen. 

Het risico om platgeslagen te worden, lopen we óók bij het lezen van Psalm 67. Wat een 
vrolijkheid, wat een gejubel! “De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent 
ons.”  “U bestuurt de volken rechtvaardig, en regeert over de landen op aarde…” Je hebt van 
die mensen die het leven uitsluitend door een donkere bril bekijken, maar deze psalmdichter 
lijkt wel door te schieten naar het andere uiterste, en dat is óók niet leuk meer. Begrijpt hij wel 
iets van het menselijk tekort, van de gebrokenheid van ons aardse bestaan? Zijn wij werkelijk 
van die gezegende mensen? Het blijde positivisme van de psalmist is enigszins verpletterend. 

Bij het leiden van begrafenissen heb ik tientallen malen het lied “Tel uw zegeningen” laten 
aanheffen, op verzoek van de nabestaanden. Na enige jaren ging ik, tot mijn eigen verbazing, 
toch wel iets voelen voor dit lied. Soms werd het gezongen bij de uitvaart van een man of 
vrouw die echt een moeilijk leven achter de rug had, op verzoek van de overledene zelf. Dat 
vond ik moedig. Er bleek iets heldhaftigs in het lied te zitten: “Koester je goede ervaringen! 
Mensen en gebeurtenissen kunnen je dwars- en tegenzitten, maar ze kunnen je nooit je 
momenten van liefde en geluk ontnemen. Bijt je niet vast in wat je mist of misgelopen bent, 
maar warm je hart aan wat je van het leven ontvangen hebt. Tel je zegeningen…” 

Zo bekeken, zit er ook wel een moedige kant aan die Psalm 67. Ik kan dat gejubel dan wel 
gemakkelijk aan de kant schuiven als oppervlakkig en kortzichtig, maar dan loop ik zelf het 
gevaar dat ik kortzichtig voorbijzie aan al wat het leven aan zegen te bieden heeft. De aarde 
gééft toch voldoende voedsel voor alle aardbewoners? Er bestáán toch liefdevolle relaties 
tussen mensen? Ze kómen toch in elk mensenleven voor: de momenten van heelheid, vrede en 
zorgeloosheid? Zelfs in een tijd van crisis wemelt het van de lieve en waardevolle mensen, 
gebaren en gebeurtenissen. Leven met een dankbaar hart, leven als een gezegend mens: is dat 
niet het geheim van een goed bestaan? Niet aldoor je gedachten laten bepalen door waar je 
bang voor bent of wat je mist, maar je hart vol laten zijn van wat je hebt en mag zijn, en 
hoopvol tegemoet mag zien. “God, onze God, zegent ons…” 

Maar wat is een zegen eigenlijk? In Numeri 6 wordt gezegd dat de hogepriester de Naam van 
God op het volk legt; dát is de eigenlijke zegen. De NBG-vertaling zei het mooi letterlijk: “Zo 
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zullen zij mijn Naam op de Israëlieten leggen…” De priester stuurt de mensen weg met de 
aanwezigheid van Gods Naam, en dat geeft moed, kracht, vrede. Door de aardse handen van 
de priester komt iets mee van een andere dimensie; onzichtbaar en toch bijna tastbaar 
aanwezig. We lezen in de Bijbel vaak ook het omgekeerde: dat de mensen God zegenen. 
Meestal wordt dat vertaald met: “Geprezen zij de Heer.”  

Volgens Van Dale is een zegen een heilig woord dat kracht overbrengt, of een formule 
waarmee men Gods bescherming over iemand wil doen komen. Een zegen kan ook zijn: een 
blijk van de gunst van een hogere macht. Een zegen is dus een krachtig woord dat, of een 
kracht die leven en welzijn bevordert. Dat komt in de buurt van het Latijnse “benedicere”: 
goede en heilzame woorden spreken, goede woorden van God. 

Een zegen kan dus een heel religieus, geladen en indringend gebeuren zijn. Maar het kan ook 
een bijna terloopse handeling zijn, zoals een wens bij het afscheid (“Goede reis en behouden 
thuiskomst”), of een laatste aai over het hoofdje van je kind (“Ga maar lekker slapen, wij passen 
op jou”). Een welgemeende zegen doorbreekt voor een moment onze fundamentele 
eenzaamheid: er is iemand die aan mij denkt, en mij het allerbeste toewenst. Dan voel ik mij 
gezien, gedragen, door goede machten trouw en stil omgeven.  

Het woord “zegen” gebruiken we ook voor gebeurtenissen die ons blij en dankbaar maken: de 
geboorte van een kind, een geslaagde operatie, een vriendin die op het juiste moment opbelt, 
of het verschijnen van de regenboog op een dag waarop je je verloren voelt. In zulke 
ogenblikken voelen mensen zich gedragen. Dan ontwaakt in onze ziel dat oude vertrouwen dat 
wij er niet alleen voor staan: “Er wordt voor me gezorgd. Mijn leven is in goede handen.” 

Zit een zegen altijd in de dingen die hartverwarmend en ondersteunend zijn? Bestaat er ook 
een “blessing in disguise”, een zegen die zich openbaart via zorgen en verdriet? Het is niet 
mogelijk om over deze dingen met stelligheid iets te zeggen. Geen mens mag zich geroepen, 
laat staan gedwongen voelen in zijn of haar ellende iets goeds te ontdekken. Je vermoedens of 
conclusies kun je alleen toepassen op jezelf. Maar soms hoor je iemand zeggen: “Ik heb een 
verschrikkelijke tijd achter de rug. Maar er zat toch winst in het doorstaan van deze 
moeilijkheden. Ik heb ervan geleerd. Ik heb zoveel meer van het leven en van mezelf leren 
kennen. En hoewel ik die verworven wijsheid gráág weer zou inruilen voor een leven zonder 
slag of stoot, voor een rimpelloos bestaan, - tòch ben ik er blij mee.”  

Ik moet denken aan Jacob, de aartsvader. Jacob was een uitgekookte jongen: hij wist op een 
sluwe manier zijn broer Esau het eerstgeboorterecht te ontfutselen. Sterk was hij ook, en zijn 
leven lang vertrouwde hij op die twee dingen: zijn slimheid en zijn kracht. Op een nacht is hij, 
bij een rivier die de Jabbok heet, aan het worstelen met God. Eigenlijk heeft hij nooit zo heel 
veel vertrouwen in God gehad. Hij meende altijd dat hij zelf wel voor z’n zegen kon zorgen. Hij 
dacht altijd dat “zegen” hetzelfde was als “rijkdom, veel slaven, een grote kudde”. Maar nu de 
dood hem voor ogen staat, heeft hij aan die rijkdom opeens niets meer. God moet nog wel wat 
ànders zijn dan het religieuze sausje over zijn welvaart. Maar wie is God dan? Wat vraagt Hij op 
dit moment van mij? Hoe moet ik verder, wat voor mens moet ik zijn?? 
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Of worstelt hij in feite met zichzelf, met zijn lafheid, zijn eeuwige angst om over het hoofd 
gezien te worden, zijn onbedwingbare neiging om de mensen om hem heen te bedriegen en 
te manipuleren? Is hij in gevecht met zijn eigen geweten? Hoe dan ook: Jacob is zo sterk, dat 
hij God dwingt hem een zegen mee te geven. Of misschien kan God het gewoon niet laten om 
te zegenen… Maar Jacob komt kreupel uit dit gevecht te voorschijn. Voortaan loopt hij mank; 
hij kan dus nooit meer op zijn kracht vertrouwen. Hij raakt zichzelf kwijt; hij wordt een ander 
mens, maar dat is niet alleen maar verlies. “Ik heb oog in oog gestaan met God, en ben toch in 
leven gebleven…” En de zon ging over hem op… Blijkbaar kan er zich iets van zegen 
openbaren, als je open en eerlijk de realiteit van je bestaan onder ogen ziet, en niet wegvlucht 
voor de worsteling met het leven, met jezelf en met God. Dan kan zomaar opeens het licht 
doorbreken, licht dat aantoont dat er ook voor jouw kreupele voeten een weg is, een 
levensweg in de richting van je broeder, je zuster, je medemens. 

Zó kan het gaan in een mensenleven: we worstelen om staande te blijven, en we komen nooit 
ongeschonden uit de strijd van het bestaan. Veel raken we kwijt, soms zelfs het vertrouwen in 
onszelf. Dan kán er een zegen door deze verliezen heen komen schemeren, bijvoorbeeld in het 
groeiende besef dat we het niet van onze eigen kracht moeten hebben. Zelfs in een crisis kan 
een zegen schuilgaan. Dat wat je kwijtraakt kán je ogen openen voor wat werkelijk waardevol 
in het leven is. En of dat een zegen is…, dàt kun je alleen zelf beoordelen. 

“Tel uw zegeningen…” “God, onze God, wil ons zegenen…” Misschien zijn zulke jubelende 
kreten weleens wat tè hoog gegrepen. Ik heb ze toch leren waarderen als een oproep om 
onder alle omstandigheden je ogen open te houden. Kijk om je heen, kijk naar wat er op je 
afkomt, kijk naar de dingen en de mensen die jouw leven en welzijn bevorderen. Laat je warm 
maken, laat je sterk maken, in goede en minder goede momenten, dóór goede en minder 
goede momenten. “En ge ziet Gods liefde dan door alles heen,” zingt dat oude lied. 

Op een keer stuurde iemand mij een mailtje met een intrigerend gedicht. Het gaat over de 
vraag: “Wat is eigenlijk een zegen?” In mijn eigen woorden geef ik dit gedicht aan jullie door: 

Ik heb gebeden om kracht, 
en God gaf mij moeilijkheden, om mij sterk te maken. 
Ik heb gebeden om wijsheid, 
en God gaf me problemen om op te lossen. 
Ik heb gevraagd om voorspoed, 
en God gaf mij hersenen en spieren om mee te werken. 
Ik vroeg om liefde, 
en God gaf mij mensen die hulp nodig hebben. 
Ik vroeg om gunsten en voorrechten, 
en God gaf me kansen en mogelijkheden. 
Ik heb niets gekregen van wat ik had gevraagd, 
maar God gaf mij alles wat ik nodig had. 
 

“God, onze God, zegent ons...”  
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- Moment van stilte 
- Fons zingt:   O Fountain of Life (t. Michael Foster, m. Margaret Rizza)  

 
O Bron van leven en eindeloze genade, 
ongewijzigd door tijd, niet gehinderd door ruimte, 
onsterfelijke Bron van heiligheid en vrede, 
eeuwige, oneindige liefde zonder eind: 
Bescherm en bewaar mij al mijn dagen, 
met goede bedoeling en langs betrouwbare wegen, 
en leid me naar die heiligheid 
die sterfelijke gebeden niet kunnen benoemen, 
o Bron van leven ... 

 

GEBEDEN EN GAVEN 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (Taizé-versie, gezongen door Fons) 
- Alternatieve Collecte onder orgelspel 

Diaconie:   werk onder verslaafden (Kwintes) 
Kerk:   wijkkas 
 
 
 
 
 
 
 

-  
- Slotlied:   lied 792, Kom, God, en schrijf uw eigen naam
 
- Wegzending en Zegen 

 
 

Na de viering is er gelegenheid tot koffiedrinken op het plein voor de kerk. Wij 
verzoeken u ook dan voldoende afstand van elkaar te houden. 

 

U kunt uw gave overmaken naar de Diaconie  
van de Protestantse Gemeente Amersfoort,  

IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09, ovv het collectedoel  
en de wijkgemeente waar u bent ingeschreven.  

Het is ook mogelijk om deze QR-code te scannen.  
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