
LEEF! … in welk verhaal? 1/2 

Dit is de eerste preek in een serie van 2 om het jaarthema LEEF! te introduceren. 

 

In welk groot verhaal leven we/je? 

Jaarthema is LEEF! Ja uiteraard maar in welk groot verhaal eigenlijk? Laten we zoeken naar je reële 

kader nu. Wat zijn de belangrijke dingen? 

 

Laten we eens in de spiegel kijken: Kijk eens waar je geld en tijd aan besteed. Huis, sport, werk, 

kinderen? Of aan grote doelen zoals compassie met de ander, de wereld en natuur in nood?  

 

Een hulpvraag om dit scherper te krijgen: Wat zeggen je eigen kinderen op de vraag: Waar leven 

mama en papa voor? Een verhaal met God of zonder hem? 

 

Deze preek is dus een Tweeluik 

Leef! In welk verhaal en hoe? 

De 16e september gaan we nadenken over hoe je leeft in dat gekozen grote geheel. 

Nu welke verhalen er zijn en waarvan jij zegt: Hier LEEF ik in! 

 

Twee verhalen:  

Als je tot de kern doordringt, zijn er eigenlijk maar 2 antwoorden op de vraag waarom je leeft: 

 

1 Jijzelf leeft met anderen op weg naar een betere wereld 

 2 God leeft met jou en anderen op weg naar een betere wereld.   

 

Uiteraard zijn er meer verhalen over hoe die betere wereld er uit ziet, zijn er meer religies dan die van 

Jezus maar deze grote tweedeling is voor onze bezinning vanmorgen genoeg. 

 

 

1  Jijzelf met mensen naar een betere wereld 

Vooral deze eerste moeten we serieuzer nemen dan je in een kerk misschien zou verwachten. 

Daarvoor heb ik 2 redenen. 

 

De eerste reden: Jezus zelf neemt deze wereld serieus. Hij verdeelt niet enkel in ‘voor mij’ en ‘tegen 

mij’. 

 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 
44

En ik zeg 

jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 
45

alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van 

je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het 

regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen 

Matteüs 5 

 

Het gaat hier over prima burgers en min-kukels. Jezus motiveert zijn razend lastige opdracht tot het 

liefhebben van vijanden met het feit dat God de Vader niet-gelovigen niet beschouwd als vijanden 

maar hen liefheeft. Hij gunt ze zon en regen. Jezus weet dat er goede en slecht mensen zijn zonder 

te zeggen: gelovigen en niet-gelovigen. Hij erkent dat er goede en rechtvaardige mensen zijn mensen 

die werken aan een betere wereld.  

 

In een vrij lange memo van een student van Jezus aan een groep christenen in Rome (eerste eeuw 

na Chr.) staat:  

 

Wie doet wat goed is heeft van de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt 

niets van de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen. 



Romeinen 13 

 

Ook hier gaat het net als bij Jezus niet om gelovigen tegenover ongelovigen maar om goede en 

verkeerde Romeinen. Nogmaals los van wel of niet verbonden aan Jezus heb je dus prima en 

verkeerde mensen. 

 

De tweede reden: De andere reden om dit verhaal van goede mensen zonder God serieus te nemen 

is omdat onze cultuur en tijd voor een groot deel in dit verhaal leeft. 

De tijd van de bijbel heeft iedereen een God, vergelijk het met Afrika nu. Bij ons in Nederland is dat 

volledig anders. De optie van samen met anderen naar een betere wereld is het verhaal van het 

humanisme en is hier al sinds ongeveer 1800. ‘Ni dieu, ni maitre’ (Geen God, geen meester) van de 

Franse Revolutie luidt een nieuw tijdperk in. Veel Nederlanders leven in dit verhaal: je meeste 

collega’s leven in dit verhaal, waarschijnlijk 80% van onze buren en wijkbewoners leven in dit verhaal. 

Ook zij willen er met elkaar iets mooiers en beters van maken.  

Het verhaal, de grote omlijsting van het leven, klinkt voor hen ongeveer als volgt:  

 

We zijn hier met elkaar op de aarde. Het hogere doel is om samen te leven in goede harmonie met 

jezelf, de anderen en de omgeving. Ik gun mezelf en anderen een prettig leven, stel daarin eigen 

doelen. Een eventueel hogere macht kan best bestaan maar speelt geen rol in het stellen van mijn 

doelen. Het perspectief om een betere wereld na te laten zeker wel. 

 

Oprechte vraag van mijn kant: Is dit ook niet een soort geloof? Tegen beter weten in volhouden. 

 

 

 

2  God met jou naar een beter wereld / Het Jezus’ verhaal 

Wat is eigenlijk het Jezus’ verhaal? Jezus beschrijft het aan het begin van zijn publieke optreden zelf. 

 

Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in 

de hele streek. 
15

Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 
16

Hij kwam ook in 

Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. 

Toen hij opstond om voor te lezen, 
17

werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij 

rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
 

18
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.  

Om aan armen het goede nieuws te brengen  

heeft hij mij gezonden,  

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht,  

om onderdrukten hun vrijheid te geven,
 

19
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

 

20
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle 

aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 
21

Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze 

schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 
22

Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de 

genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’  

Lucas 4 

 

Jezus bewerkstelligt het aangename jaar van God. Hij bidt voor wie hem vervolgen, heeft zijn 

vijanden lief, stierf de marteldood voor hen. Stond op uit de dood. Samen leven met Hem in goede 

harmonie met jezelf, met elkaar en met de omgeving is God alles waard.  

 

Na Jezus’ opstanding en hemelvaart gaat het grote verhaal verder via zijn studenten. Hij zalft hen met 

de Heilige Geest. Hij stuurt ze al twijfelend de wereld in en laat zich door hun onbegrip totaal niet 



ontmoedigen.  

 

Als iemand het thema LEEF leefde is dat Jezus. Hij maakte de volgende wereld stap met God en met 

mensen om hem heen in woord en daad. Zijn beweging is nog bezig. Met ons en door ons op weg 

naar een aangenaam jaar, een betere wereld. Wat ben ik blij daar deel van uit te maken! 

Zei ik nou ‘Met ons’? Zeker. Je bent in Jezus naam gedoopt en gezalfd. Voor jou is van toepassing 

wat voor Jezus van toepassing was. 

 

Lees Lucas 4 vanaf vers 18: van toepassing op Mij én mij. 

 

 

3 Stap zelf in Jezus’ genadejaarl 

 

Terug naar de twee verhalen. Is het in beide verhalen niet om wanhopig van te worden? 

Twee dingen zijn gelijk in de twee verhalen: ??? en roze. De vraag in welke van de 2 verhalen je stapt 

en de zekerheid dat je wel weet in welke verhaal je je kinderen en kleinkinderen wilt zetten. Maar dat 

laatste kan niet. Iedereen moet zelf kiezen. 

 

1 Jijzelf leeft met anderen op weg naar een betere wereld 

 2 God leeft met jou en anderen op weg naar een betere wereld.   

 

Als dat het verhaal is van Jezus, is de vraag LEEF je zelf in dit aangename jaar. Niet dat alles even 

aangenaam is; zie Jezus leven inclusief einde.  

 

Is dit misschien je volgende stap: Toegeven dat jezelf arm bent van Geest, namelijk 

1. 1 Arm in verbondenheid met God, 

2. 2 Blind voor Zijn Waarheid en zijn Aangenaamheid. 

3. Gevangen in eigen Godsbeelden 

4. 4 Onderdrukt door een zelf opgelegd juk/verslaving.  

 

Zullen we maar toegeven dat dit rijtje meer realiteit is dan wij willen? Jezus kent je ook zo.  

Zullen we toegeven dat je constant zijn bevrijding en bevestiging nodig hebt? Deze tekortkomingen 

horen bij het leven, of je het nou leuk vindt of niet.  

 

Waar je tekort/machteloosheid onder ogen ziet start ook God met zijn Genadejaar, hoe klein van 

krachten je ook bent. Stap in.  

  

Geen vader sloeg met groter mededogen 

 Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 

 Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; 

 Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 

 Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 

 En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.  


