
16" ,.NDAGL(à) 
' 'o 

juli 2014

Miinraatstebeffi 5;3',ï:,',[Ï",'"".'.Ë,iifi*ï"ft",ilï,'{f 
;ï? 

juri201a)

Heb ik o'g"*Ëtuld met Marcus 4:3-20)'

Thema :God en ziin mensen'Gods woord en ziin lotgevallen'

INLEIDING :

Zo,n30of40jaargeledgn?|l:ijllKerkhofsdatindekomendejarenhetreligieuze
thema bij uitstek niet de kerk zou ,iin,àor. nigt J-ez,s'àn u""eth'maar GOD 'God

:persoon of niet z oào en zijn ,r.#;öÀeio ot anruerfrn"iiË"à en zijn activiteit in de

wereld .

over dat thema gaat het oo,r< val!3ag in de riturgie: God werkt in de wererd - iawel'H'ti

werkt in de wererO Àà"t : door ziin woord '

Zusters en broeders' -^t r de Schrift te verstaan is wat

-"-,,i:"n*U,,lfïffiiïö!I'ft1ï:Ï: o" id"Ë-'àn' 
;oatweten we aI '

Dat gerdt zeker ";;;;;; 
paiauer.ar!'oie van de zaaieïóJ iot"Irgnd waar een gedeelte

van het zaadop ,ài , oe vogets oià nun deer komen óp pirr"n, de droogte die e.roor

zorgt dat er niets",ËïtËi""nÏ tomtl *"ióok de go;:ïàtJ" die 30'60 of 100 voudts

r[*ifl'#!;Ía§mn$::3'§H?rn" ono"'t':::n "'op 
attent semaakt dat er

verschi*ende niveaus zijn *r"ro'LË; ;; t"i;lË í;;; '"r-sta'n 
'Én zo kan het

dan ook g"oerrei-, aat men in zo'n Ë;;il;it onto"rtt "ï""n 
diepere laag -iets wat

men te voren wótticfrt nog niet had gezien '

'i,::ili:?r':lJï::§ï:nGodsactiytr':J1::"#ï,';:[H;3;1ï,"''
Van nature denXen *un="n*.r"fi*,,J J,ï Ooi *";[.,i; krachten die de mens te

bovengaan,xrràIt"nwaaroemenrieelgrgeP.opÈeefi:bliksemendonder'zonen
resen,vrucr,to"àrÀàià Ën ànrru.r,iàràrn"id] ziekte J;;;;;1"i0-'1.,0"2e parabelwordt

er iets anders gàzegd :d9 E9'ylg-" *"tnt'i q: *"otO-O*r zijn woord' Een woord in

menselijke taat'iie'-tïle nrvetsoaarheid van dien 
neemt.

#"j,,rur:[í[ït[sr""".*3:H::[#f H?Ë"ïl'ouwere,dtussenbeidekomtDat

ï,'l'H?31".rï:,1ï'.ï:?:"-ï:?tffi?,f.3ï:Ëft 
:;":.:IlrL1"ïiJii'giÏï'"'i'"ï',

op pikken.''i 'j"iil 
;;i;*'uk" kr;Àï;; hun natuurliik werk doen ' 

'

ï,ïll"ïIiJH,í[;:lïà.ïi,.'HJÍ[ï,["ï;:t1Iï:ï3:it':lJ#,*:,Ï'"ffi]isechts
opb renge n *"Ï'ilï;Io]ilrri à" i.,-"nr"n toelate n d at het voo rtb re ngt''
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Eigenlijkzegtdeoargog|-.a1.-fJ.3*leestopeen.dieperniveau-datGodzijnactiviteitin
de wererd,zijn rot en het rot van ,irn ïà1-ö iÀ r,"noen íàn *.nren heeft gelegd 'met hart

en zieraan ons getrouwd 
,( VL.p.1Sà'Ëïi"oiààtook op andere praatsen in de

evangelies.
Het is me de laatste iaren bii voorbeeld opgevar§1 d,at Jezus in het evangelie niet alleen

zest :,rk ben het rïdffi'i"';;;;H ii;;:öJz) Maar.wàt vàer opzienbarender is: Hij zest

tot zijn leertingen :,Gij z'rjt het ticht rrà ;;;;i"to ' 
"''t 

eiiiiit r't"t zout van de aarde (

Matt 5:13-16).En hí*Ét toch wat 
'ooitoàtt Yl"-:^1Ï 

in de kuip had'

Ars ik me niet u"rn,ïï;';;i'v;;iaine oie -overisens ,oàti"Àiisheidsharve venarijzend

naar sint nugustixu-s] *hr""f iM";';;;;ëtJ;ï': to'ïEn in Ëet'Lied van de aarde'

wordt er tot God gezegd ' Je Ognl gen iieve schat 'maar 
zo naïef ' (1)'

Die drié dingen zijn het oËtàr in J" parabel staan'maar waar we meestal over

heen tezen :God is in-de weretd ""Ëi', 
,ïnïoo'0, hii;;Uói niet.in en Hii heeft het lot van

zijn activiteit met de activiteit van ;;;;ïerbonden lHIi íieett zich op die manier van

mensen afhankelijk gemaakt .tk d;ï;;ï*àn ,'n ou 
'iin'"r'ivan 

God moet vasthouden

-ze is te belangrijk om ze los te raten;;;;,n wel met deze toevoeging 'Henk Berkhof

"6Ir[àr"i'óoós 
weerloze overmacht'( 2 )'

ll.Wiedezeparabeloverweegt,moetbedenkendaternaderhandtoendatwoord
oeschiedenis heeft gemaakt, nog iàt= L-ni1 gero*"n-,in de loop van de tijd is er iets van

*:,U:Xï:i,ïil.%?i::iïuchtsedrasenenl-el-doetdatnosatti 
jd

- Neem nu de vemieuwíng van i, itrrói"en d.aarin bjj voorbèeld de liturgische

gezangen ,wrnnËilÉo"rén ,r":ó"'rtËó e zal.oroeióí' 'Licht dat ons aanstoot in de

morgen' ,'Om te iien een nieuwe 
"-'iOË;ïn 

staat zii" oÀ de evangelische boodschap op

eennieuwe.rfianiernaarons.toetebrengen,.onswetenteontroerenentebezielen,dan
denk ik dat dat iets is-ook dat - ,wat je màgzign ab Jn *"nitt waarop het woord vrucht

draagt onder ons'
- op een ander gebied . 

dat. yan de dienstbaarheid,de diaconie, z'ie je de vruchtbaarheid

van het woord oàt en misschien i"f 'ààtul 
als je maq meemaken hoe je voor een mens

een brug hebt mogen z-rjn...re t<uni oàn zerfs rret gevà;r Àebben 'wie ben ik dat ik dit mag

doen ? Tussen naàt{es : je bent Olïti"iààn" t-o heel ver af van Maria en van haar

Magnificat .( Lucas 1: 46'56)'

lll. En dan, ten laatste en als toemaat :Als mensen Van De Brug wou ik u dit nog

meegeven
Eén in wie het woord overvloedig vrucht gedragen heeft.Een die als geen ander -als geen

ander - mensen over de orrg gJr'lïË:; ËË1--ït B;;bÀ'Hii duikt Jt 
"n 

toe op in de

Handelingen der Apostelen E" ,iiiiO g'at het er over hoe hij mensen helpt om over een

BÏt 5rtï:lil paurus .paurus heeft zich bekeerd maar hij krijgt in de semeente van

Jerusarem geen voet aan de grond Ze vertrou*un n", ni"t.'rn'àrn staat er :'Barnabas

trok zich zijn lot aan'. (Hanoetingei 6, zn,Él omdat ze Barnabas vertrouwen nemen ze nu

ook paurus aan.Er staat,voortalï'gj.s ríiilp3rryi'so"o"ig.l*hen om (Hand'e:28)'

Misschien nog berangrijker is wJ'aËinïoài deed íËio"ïr"r.king tot de heidenen die de

.[tlhlï:t"tffi[':.Tgï:ï"tJ["J":ï!",:]ï:s 
naarAntiochië zijngevrucht,n die daar

begonnen ,u"'i"rï, 
"an 

oe n"ioËïËï i.lËÏ g;"09 nieuws van Jezus de Messias te

verkondigen .Die van Jerusrr"r")iln ,"n ói"..]g,i*öiiàid àbsoruutniet gediend'Maaí ze

doen iets heel verstandigs : 29 =t'ï"n 
Barnabas Oààr naartoe :Barnabas op visitatie'

Barnabas blijft daar en maakt het leven mee, een nËetiaar ' En hij laalze daar in
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Jerusatem weten dat het in orde is .Het wre Barnabas,die voor die eerste gemeenschap

van heidenen een brug gebornrrd heeft.
Het bruggen bouwen fróuAt daar niet mee op. Op een bepaald moment staat er dat de

Geest van Jezus via het woord van een proieet 
'Barnabas 

en Paulus op weg stuurt naar de

heidenen. (Hand.13:2) .Tussen haakjes : Bamabas en Paulus,staat er ,maar nog geen

hoofdstuk verder is de volgorde al omgeOraaid:dan is het Paulus en Bamabas .Maar goed

:het is alles bijeen een geàaagde =enàing 
.En Paulus stelt dan aan Bamabas voor datze

samen de jonge kerken nog eens gaan bàzoeken.Barnabas is accoord,maar hij wil wel zijn

ionge neeíUàrcus weer meenemen.Die was er aanvankelijk op de eerste reis ook

bii,maar die is gaan lopen (Hand.13:14) . Bamabas wil hem een nieuwe kans geven 'Maar

Pautus wil daar niet van horen.Zo krijgen ze ruzie die twee (Kwam toen ook alvoor) 'Dat

conflict loopt zo hoog op dat ze uiteeï gaan. 'Dag Paulus, dag Barnabas''(Hand '15:39)

Bamabas kiest voorïe'zwakste..Hij neéft er daar weer eén die over een brug moet

worden geholpen .Dat is het laatste wat we van Barnabas horen .Alleen b er nog dit : ln

de2, brief aan Timotheus schrijft de auteur aan z'ljn leerling Timotheus dat h[ zich alhen

óàfàt", voelt-En dan staat er 'Óoe uw best om spoedig bij miite komen (") 'Ga Marcus

Ëalen en breng hem met u mee .lk kan hem goed gebruiken voor hetwerk (2 Ïm'4
.g.11).VosenJKol.4'10 blijkt deze Marcus dà neeivan Bamabas te ziin -Bamabas heeft er

dus weer eens één over de brug geholpen-
Over zaaddat mtót draagt geèprokeó. ! Barnabas , met een ander beeld :grootste

onderscheiding,met lof vaÀ dé jury.En de jury dat is de Eeuwige,geprezen zii ziin Naam'

Want dit is hetvyat er staat geschieven oier-Barnabas : 'Hij was een goed man,vol van de

heilige Geest en van geOoí1Hand.;11:24).Als je soms niet alleen voor u zelf maar ook

,ooiO" Brug naarm@t:Barnabas kan ik u aanbevelen'
Amen-- \
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