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Jeremia 1 : 1-10 en Lucas 10 : 25-37 

 

Gemeente van Christus, mensen van God, 

Een aantal maanden geleden had ik op een snikhete dinsdagochtend in de 

pastoreskamer een lang en boeiend gesprek met Hans Hase voor een artikel voor 

ons kerkblad de Drieklank bij mijn afscheid. Al pratend bleek dat we nogal wat 

raakvlakken hadden in hoe we in onze levens terecht waren gekomen in de 

theologie. Hij aan de KTHU en ik aan de protestantse theologische faculteit in 

Utrecht. Midden jaren ’80 was er tussen die beide nog een mooie, vruchtbare 

oecumenische samenwerking waar studenten die daar ontvankelijk voor waren zich 

aan konden verrijken. Ik was een van die studenten. Dat gesprek is de afgelopen 

maanden een soort van trigger geweest voor deze overdenking bij mijn afscheid van 

de geloofsgemeenschap in De Drie Ranken. En natuurlijk ook bij het begin van mijn 

emeritaat. 

In het gesprek refereerde Hans eraan dat theologie niet mijn eerste roeping was. En 

hij vroeg naar mijn leven daarvoor. Ik vertelde daarover en benoemde de morele 

spagaat waarin ik op een gegeven moment, midden jaren ’80, in mijn leven terecht 

was gekomen als gelovig mens en als aktief lid van het IKV (Interkerkelijk 

Vredesberaad) op een werkplek die daar diametraal tegenover stond. Een soort van 

gewetensbezwaarde. Zo kwam ons gesprek op het woord ‘roeping’. Wat is een 

roeping ? Hoe wordt je geroepen ? Heeft een predikant een andere roeping dan 

mensen in andere beroepen, die toch ook geroepen kunnen zijn om in dat beroep te 

gaan werken ?   

Wanneer je als predikant wordt bevestigd in een gemeente wordt aan jou de vraag 

gesteld of je door God zelf tot deze dienst bent geroepen. In mijn leven is dat 4 keer 

gebeurd en 4 keer heb ik volmondig en met overtuiging ‘ja’ gezegd op die vraag. De 

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in de 27 jaren dat ik dit ambt heb vervuld die 

roeping ook aangevochten is geweest. Mooi is dat voor mij verwoord in het lied ‘Hij 

die gesproken heeft een woord dat gaat’ van Huub Oosterhuis, dat we tussen de 

lezingen hebben gezongen. Het tweede couplet luidt : ‘Hij die ons in zijn dienstwerk 

heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen; die ons uit angst en doem 

heeft weggetild en ons tot hier op handen heeft gedragen; Hij die verlangen wekt, 

verlangen stilt – vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen’.    

Dit lied is in de afgelopen 27 jaar met mij gereisd op mijn weg door de kerk in de 

verschillende gemeenten waar ik predikant ben geweest. Het vertolkt hoe die weg 

met vallen en weer opstaan is verlopen. Hoe ik ben gedragen. Hoe er een verlangen 

was om dit werk te doen. Hoe God met je meereist op die weg. Op een manier 

waarop je nooit helemaal de vingers achter kunt krijgen. Ik denk dat je dat ook niet 

moet willen. Het ‘gebeurt’ aan je. En je mag het laten ‘gebeuren’. Je er aan 

overgeven. Zoals de profeet Jeremia deed. Het herinnert mij aan woorden die Dag 

Hammarskjold, secretaris generaal bij de VN, in zijn postuum verschenen dagboek 

Merkstenen schreef : ‘Ik weet niet wie – of wat - de vraag stelde. Ik weet niet 



wanneer zij gesteld werd.  Ik herinner mij niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja 

tegen iemand - of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is, 

en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft’. Ik realiseer mij goed dat ik Dag 

Hammarskjold niet ben, maar ik herken mij in de mystieke ondertoon die door deze 

woorden heen klinkt. 

‘Wie is mijn naaste ? Pastoraat in de stad van de mens’ is het thema dat ik voor mijn 

afscheidsdienst gekozen heb. Het is de titel van de doctoraalscriptie waar ik ooit op 

ben afgestudeerd aan de theologische faculteit in Utrecht. Bij het opruimen en 

ontruimen van mijn werkkamer de afgelopen weken kwam ik deze weer tegen. Het 

was weer zo’n trigger voor deze afscheidsviering. De inspiratie voor deze scriptie 

kwam voort uit een pastoraal-diakonale stage in de Pauluskerk in Rotterdam onder 

de bezielende begeleiding van Ds. Hans Visser. In de rauwe, weerbarstige 

werkelijkheid van de Pauluskerk aan de rafelranden en de vaak duistere onderkant 

van de Rotterdamse samenleving heb ik mogen leren wat pastoraat is. Ik ben de 

Pausluskerk en Hans Visser daar altijd erkentelijk voor geweest in al de jaren dat ik 

predikant ben geweest. Ik wil daar aan de hand van de lezing van de gelijkenis van 

de barmhartige Samaritaan uit het Lucasevangelie kort wat over zeggen.   

‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beerven ?’. Er is een 

wetgeleerde bij Jezus gekomen. Een man voor wie de Tora nauwelijks nog geheimen 

heeft. Hij is van mening dat Jezus de Tora met voeten treedt en wil hem op de proef 

stellen. Als tegenvraag krijgt  hij : ‘Wat staat er in de Tora geschreven ? Wat leest u 

daar ?’ De wetgeleerde antwoordde : ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als 

uzelf’’. Waarop Jezus antwoordt : ‘U hebt juist geantwoord’. ‘Doe dat en u zult leven’. 

En dan volgt er weer een tegenvraag : ‘Wie is mijn naaste ?’. 

Zoals vaak in het evangelie antwoordt Jezus op de vraag niet met een abstracte 

verhandeling over de naaste maar met het vertellen van een gelijkenis. Een 

gelijkenis die wij kennen als de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. ‘Er was 

eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde’. Jezus reist precies de andere 

kant op. Hij is op weg naar Jeruzalem. Zo is eens Jozua opgetrokken toen hij met het 

volk uit de woestijn kwam. Van Jericho naar Jeruzalem. Het was de laatste etappe  

van de tocht uit de slavernij in Egypte naar de stad van vrede. Afdalen, de andere 

kant op, van Jeruzalem naar Jericho, is dus niet zonder risico. Voor je het weet zit je 

weer in de woestijn. Als dat maar goed gaat. 

Het gaat niet goed. De reiziger wordt overvallen, beroofd en halfdood achtergelaten 

aan de kant van de weg. Een priester daalde af langs diezelfde weg. Maar hij liep 

met een grote boog om hem heen. Evenzo kwam er een leviet langs, een knecht van 

de priester. Maar ook hij liep met een grote boog om hem heen. De priester ging 

voorbij, evenzo de leviet. Maar een Samaritaan die op reis was … De Samaritaan 

ziet de gewonde. En hij kreeg geen medelijden met hem, zoals helaas in de NBV is 

wegvertaald, maar hij werd met ontferming bewogen. Ging naar hem toe, verbond 

zijn wonden, goot er olie en wijn op, zette hem op zijn rijdier en bracht hem naar een 

herberg om hem daar te verzorgen. Jezus eindigt de gelijkenis met de vraag : ‘Wie 

van deze drie is de naaste geworden van het slachtoffer ?’  



Het opmerkelijke en misschien wel het geniale van de gelijkenis is dat Jezus de 

vraag omdraait. In plaats van wie is mijn naaste is de vraag voor wie ben ik een 

naaste. Je zou het kunnen zien als de pastorale en diakonale grondvraag bij uitstek. 

Voor wie ben ik een naaste? In de Pauluskerk in Rotterdam kom je veel mensen 

tegen die niet binnen de lijntjes kleuren van wat normaal is. Mensen die niet 

beantwoorden aan de gangbare normen en waarden. Mensen waar je liever met een 

boog om heen zou willen lopen. Mensen waarvan gezegd wordt dat ze tot de 

afvalput van de samenleving horen. 

De woorden van Jezus doordringen je ervan hen toch als mensen te blijven zien. 

Mensen geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. In wie God iets van 

zichzelf heeft afgedrukt. Ook al is het nog zo overwoekerd geraakt door alles wat er 

mis is gegaan in een mensenleven. Daar raak je aan de kern, de essentie van wat 

pastoraat is. In mensen het beeld en de gelijkenis van God zien, het met hen 

uithouden, in hun levensverhaal het verhaal van God met deze mens beluisteren. In 

al de jaren dat ik predikant ben geweest heb ik dat als mijn roeping gezien. God 

roept jou door de mensen die hij op jouw weg brengt. Binnen de gemeente van 

Christus en daarbuiten. Daarbij kies niet jij de weg, maar de weg kiest jou. Daarbij 

gaat Hij met jou, met ons, met deze geloofsgemeenschap een weg van dagen. 

Amen. 

 

                            

  


