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VDGH-T, 2 februari 2020. Leven uit de geest van Jezus. 
Handelingen 10:34-38 en Mattheus 11:1-6. Ds. Pieter Post. 
 
Liederen uit het Liedboek 2013: lied 675 Geest van hierboven; 
286 Waar de mensen dwalen in het donker; 713 Wij moeten 
Gode zingen; 534 Hij die de blinden weer liet zien; 1006 Onze 
Vader; O God, o Geest, o Licht en Leven (NPB bundel 1944, C.B. 
Burger/D. Bortniansky); 416 Ga met God 
 
Toespraak 
 
Zo zoetjes aan kennen we ze wel. Wij gaan al heel lang naar de 
kerk. En steeds horen we dezelfde verhalen over Jezus. En dan 
weet je ten slotte wel welke kant het uit gaat. Hem navolgen, 
goed doen en wat niet al. Maar wat is dat dan, dat navolgen? 
Leven we werkelijk uit de geest van Jezus? Of vinden we dat ‘zwaar’ klinken?  
 
Wij leiden ons eigen leven eigenlijk best wel goed. We wikken en wegen wat het beste voor ons is. Dat 
doen we allemaal op eigen kracht. En Jezus? Dat was een goed mens uit het verleden, een voorbeeld van 
zo zou het moeten zijn. Dat kan soms worden uitgelegd op de wijze van voor-hem-net-zo-goed-
iemand-anders, er zijn zoveel andere goede mensen. Maar halen we daarmee dan niet het fundament van 
onze gemeente onderuit?  
 
Er is geen ander fundament dan dat er ligt en dat is Jezus Christus, het ijkpunt van Menno Simons uit 
Witmarsum van het koninkrijk van God. Dat kennen we zo zoetjes aan ook wel. Het is misschien wel 
eens goed om ons te realiseren dat ‘fundament’ hier de functie heeft van een toetssteen. En ik heb me 
laten vertellen dat een toetssteen vroeger werd gebruikt om het goudgehalte mee te bepalen. Je bracht er 
met een goudklompje een streep op aan. En zo kon je de kleur en de waarde ervan beoordelen. 
 
Je snapt dan dat een toetssteen een testmiddel was, om de echtheid en de waarde van iets vast te stellen. 
En als je dat dan toepast op Jezus dan gaat het erom dat we ons in ons denken en doen afvragen hoe zou 
Jezus hebben gedacht? Hoe zou hij het hebben gedaan? Dan leef je uit zijn geest. Op die manier werkt hij 
dan als een toetssteen van je eigen wikken en wegen, en leeft hij ons hele bestaan door. Zit ik op het 
goeie pad, sla ik de juiste richting wel in? En zo kan hij ons helpen bij de keuzes waar we voor staan en in 
de beslissingen die we nemen. Vandaar het thema van vanmorgen ‘leven uit de geest van Jezus’. En de 
vraag: leven wij uit zijn geest? 
 
Als je zou beslissen, die vraag neem ik voor mezelf als een kernvraag, dan ga je heel anders luisteren naar 
die lezingen die we horen. Want die worden dan een soort van criterium van zit ik op goede spoor? 
Allereerst denk je, oké, we slaan de bijbel op en we horen, of we lezen wat er staat. ’t Hoort bij een 
kerkdienst, ‘n beetje afstandelijk misschien. Maar dan lees je ineens dat er staat dat God niet 
vooringenomen is. (Hand. 10:34) Kan je snel aan voorbij lezen. Maar op zich is dat al een halteplaats om 
bij jezelf na te gaan hoe het met onze vooringenomenheid eigenlijk is gesteld. Ben ik werkelijk wel in de 
ander geïnteresseerd? Doe ik hem/haar volledig recht, benadeel ik iemand? Of andersom: word ik door 
die ander wel gezien? Ziet die ander zichzelf eigenlijk niet als een norm voor de ander van zo hoort het 
en zo moet het? Leven we wel uit die geest van God? 
 
Dat woord komt regelrecht bij je binnen en confronteert je met de banden die je hebt en met de relaties 
waarin je staat, mee omgaat of bent omgegaan. Vooringenomenheid heeft alles te maken met hoe je 
elkaar ziet en waardeert. Onze vooringenomenheid leidt er niet zelden toe dat we elkaar gaan labelen van 
die is zus of zo, of die komt daar vandaan, dan weet je het wel. Maar het gaat niet om onze 
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achtergronden, van welke stam we zijn, tot welk volk we behoren, maar hierom of we in elkaar 
herkennen wat we aan het doen zijn. Leven we uit dezelfde geest? Niet waar kom je vandaan, of wie ben 
je? Maar leven we uit dezelfde geest? En dan begrijpen we misschien waarom Jezus aller Heer is. Over heel 
de wereld is hij de toetssteen van onze vooringenomenheid. In hem werd Gods niet-vooringenomen zijn 
vlees en bloed. Hij leefde Gods niet-vooringenomenheid voor. Waar werken van gerechtigheid worden 
gedaan, daar is Gods geest van de niet-vooringenomenheid aan het werk. En overal is er wel iemand, van 
wat voor ras, sekse, geloof ook die daar aan voldoet. 
 
Ja, en dan komen een stukje dichterbij onszelf. Voldoen wij daar ook aan? Je leest er gemakkelijk over 
heen: over de doop. Er wordt iets over de doop die Johannes de Dopers predikte opgemerkt, en dat hij in 
de gevangenis zit. Er moet wel een verband zijn. Wat hij zei tot iedereen, inclusief de autoriteiten, zei, is 
dat het roer van de vooringenomenheid om moet, en dat werd hem niet in dank afgenomen. Keer je om 
van je vooringenomenheid was zijn boodschap aan de mensen die het allemaal beter wisten. En wie de 
autoriteiten daarop aanspreekt, kan verwachten dat je dat met je leven moet betalen.  
 
Ik heb helemaal niets van dat doopwater gevoeld. Het waren wat natte vingers op mijn voorhoofd, meer 
niet. Het was een ritueel dat met mijn belijdenis samenhing. Voor het eerst werd er in die gemeente een 
persoonlijke belijdenis voorgelezen. Dat was in de jaren zeventig nog lang geen gewoonte. En ik vertelde 
over mijn geworstel met de dienstplicht en de geest van Jezus, hoe de afschuwelijke beelden van een 
standrechtelijke executie van een Vietnamees op mijn netvlies stond gebrand. Staat er nog op. Dat nooit! 
Nooit meer Auschwitz! Want die beelden en die standrechtelijke executie zijn identiek in mijn beleving. 
Het onbeschrijfelijke leed dat wij mensen elkaar kunnen aandoen. De herdenking van de week houdt me 
bezig. En ik onderga dat als een mengeling van een diepe bewondering voor de toespraken van de 
overlevenden, en van een ingehouden wanhoop. Het zal toch ooit wel eens goed komen met die 
gerechtigheid? Want daar zaten ze op de eerste rij, de majesteiten, presidenten en andere regeringsleiders 
van aartsconservatieve landen met hekken voor de vreemdelingen, en van liberale landen met inclusieve 
grondwetten. Al die overlevenden waren de Johannes de Doper van toen. Zij spraken de machthebbers 
aan op hun vooringenomenheid. God, het zal toch wel goed komen nu ze voor de laatste keer misschien 
wel van deze overlevenden horen wat er fundamenteel mis is met onze wereld? Dat zal toch wel tot hun 
doordringen? Was ik te sceptisch? Was ik te vooringenomen? 
 
Maar we lieten ons dopen. Of uw ouders lieten u dopen – èrgens is het dus begonnen dat tegen de 
vooringenomenheid ingaan. Ja. Daar in Galilea. Daar is het begonnen. Wij stonden daar te midden van 
een enorme menigte. En wij zagen hoe ene Jezus van Nazareth daar werd gezalfd met heilige geest en 
met kracht, vraag me niet hoe. En dat hij is gaan strijden tégen de vooringenomenheid, en vóór de 
gerechtigheid aan alle mensen. En wij waren onder de indruk van hem en we trokken met hem rond hoe 
hij de mensen weer gezond maakte die onder de macht van de uiteenwerper lagen: de diábolos, de duvel! 
Vooringenomenheid is zo’n uiteenwerper en ontwrichter. De vooringenomenheid is er verantwoordelijk 
voor dat er herdenkingen zoals die van de afgelopen week moeten plaatsvinden. 
 
Dáár is het begonnen in Galilea, en wat daar gebeurde heeft zich in ons verankerd en voortgezet. In ons 
houdt die strijd tegen de vooringenomenheid aan. Want we zijn met hem, Jezus van Nazareth, 
opgestaan en we zijn gaan inzien dat elk mens uit wat voor volk ook, een broeder en een zuster is. Uit 
een leven zonder vooringenomenheid zal blijken dat achter wie je ooit eens als een tegenstander ervoer, 
een kwetsbaar mens schuilgaat. 
 
Uit zijn geest vormde Jezus een gemeente van niet vooringenomen persoonlijkheden. Met mensen zoals 
wij, van alledag, van niets menselijks is ons vreemd; eenzijdig, eenkennig, mensen van wat de boer niet 
lust. Met hier en daar een vleugje besef van Jezus, die we eigenlijk wel denken te kennen, maar in beslag 
genomen door zoveel krachten en machten beschikken we over onvoldoende geheugen om hem op te 
slaan, en ons aan hem te toetsen of we nog wel in de goede trein zitten. Maar toch met een besef dat we 
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hem wel steeds opnieuw moeten horen. Want de schrift lezen is precies hetzelfde als herdenken (zoals in 
Auschwitz). En dat moet. Want wij vergeten structureel. Wij lijden aan Alzheimer. 
 
We zullen het steeds moeten horen dat wie de andere kant opkijkt, dat die blinden, opnieuw zullen 
kijken. We zullen het steeds moeten horen dat wie lamgeslagen is, dat die lammen, zullen wandelen. Dat 
wie is uitgestoten uit de gemeenschap (hier als huidvraatlijders, de lepralijders genoemd) weer zullen mee 
doen. Dat wie zijn oren sluit voor het mensenrecht, dat die doven zullen horen. We zullen het steeds 
moeten horen dat wie doodmoe en doodop is, dat die doden zullen worden opgewekt, dat er voor 
armen goed nieuws is. We zullen het steeds moeten horen dat wij van oude, nieuwe mensen kunnen 
worden. Dat wij leven uit de geest van Jezus, en dat we dát met onze doop bedoelen. 
 
Ja, ergens is het begonnen, en vandaag gaat het door in u en in mij, in deze gemeente. Zalig die het 
woord van God horen en erover waken. (Lukas 11;28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemoediging 
 
Hier op dit uur 
zoeken wij die naar u heten 
uw hulp 
want U bent de Eeuwige Barmhartige  
die als een Vriend 
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naast ons staat  
ons omgeeft als een hoeder 
voor ons uittrekt als een herder 
boven ons is als een machtige 
die ons draagt door alles heen 
U bent de liefde die ons heeft liefgehad 
In U weten wij dat wij uw kinderen zijn 
 
Inleidende woorden 
 
Gebed om barmhartigheid 
 
Mogen wij een beroep op U doen? 
Want U hebt gezegd Ik zal er zijn  
En ontelbare mensen baden om zelfde redenen 
tot u als wij. 
Wij hunkeren naar geborgenheid waar we onveiligheid ervaren 
naar bescherming waar we te kampen hebben met geweld  
naar troost waar we maar niet tot een oplossing komen 
naar aandacht voor wat we willen zeggen 
naar bevrijding waar we vastlopen. 
 
Wij wagen het erop tot u te komen 
in de hoop dat u aan ons  
net zoals aan anderen 
wegen zult wijzen die ons verder brengen 
weg uit de impasses die ons het zicht belemmeren 
op een ander, beter vaderland.  
 
Dat onze harten worden geopend  
voor het zaad van uw Woord dat u in ons zaait  
om te weten dat U het bent die ons het leven schenkt 
en wij toegroeien naar nog meer uw evenbeeld. 
Uit dankbaarheid voor al wat ons is geschonken 
zingen wij u daarom de lof toe. 
 
Gebeden 
 
Zegen 
 
Hij zegene en Hij behoede ons 
Hij doe zijn aanschijn over ons lichten en zij ons genadig 
Hij verheffe zijn aan gezicht over ieder van ons en geve ons vrede. 


