
Overweging voor zondag 18 oktober 2020 

Vijfde zondag van de herfst 
 

Inleidende woorden over de gang van zaken deze dienst: 
Zusters en broeders, vrienden en belangstellenden van de Doopsgezinde Gemeente, 
luisteraars, 

Hierbij ontvangt u of leest u de verkorte dienst en overweging zoals we dat in elk 
geval nog deze zondag en de volgende week zondag 25 oktober zullen doen, in deze 
dagen van de verzwaarde maatregelen vanwege de pandemie. Het is - zeg ik nou 

maar eerlijk - met de nodige frustratie dat we dat zo weer doen: in de Doopsgezinde 
Singelkerk hebben we de zaken goed op orde gezien de huidige omstandigheden: 
overal is aan gedacht, en de Gemeenteleden gaan er bijzonder verantwoordelijk mee 

om (wat overigens totaal te verwachten was) maar het is niet anders. Ik troost 
mezelf met de gedachte dat gelukkig voor Doopsgezinden hun geloofsleven hem 
vooral zit in de wijze waarop ze hun dagelijks leven leiden, maar niettemin, om 

elkaar als Gemeenteleden te ontmoeten, en onszelf regelmatig te laten ‘vermanen’ 
(zoals we dat van oudsher noemen) door de woorden uit de Schrift is toch ook wel 
iets wat er echt bij hoort. 

Maar zoals gezegd, vandaag en volgende week in elk geval nog een keer de dienst 
per geluidsfragment, of tekst om thuis mee te lezen. Houdt u de berichtgeving in de 
gaten. 

 
We beginnen deze dienst met een improvisatie van onze organist Jeroen Koopman 
op lied 756: “Laat komen, Heer, uw rijk” 

Vervolgens leid ik de kort schriftlezing in, en vertel ik over de serie diensten waar ik 
sinds drie weken aan begonnen was, over bidden en het Onze Vader, en lees ik hem. 
Het zijn er twee, gekozen uit het evangelie naar Lucas, van hoofdstuk 11 de verzen 

1-13, en daarna nog twee verzen uit Lucas 17, 20 en 21. 
 
Na de overweging (die ergens ook aansluit bij wat collega Ewoud Roos vorige week 

zei, zij het in weer een iets ander perspectief) hoort u een improvisatie op lied 362: 
“Hij die gesproken heeft, een woord dat gáát”. 
 

Dan volgen de voorbeden, een kort moment voor persoonlijk gebed, dat wordt 
besloten met het gebed des Heren, het Onze Vader. 
Na de opdracht en zegenbede speelt Jeroen Koopman een improvisatie op lied 766: 

“Ik zag en nieuwe hemel zich verheffen”. 
 

-------------------------- 

 
 

-Orgelimprovisatie op lied 756: “Laat komen, Heer, uw rijk”. 
 
-Woorden ter inleiding op de Schriftlezingen: 

Zusters en broeders,  
Sinds een paar weken spreken wij over bidden, en over gebed, althans in de 
diensten waarin ik hier in de Singelkerk mocht voorgaan. Naar aanleiding van een 

aantal gesprekken in het pastoraat over dit onderwerp besloot ik om een serie 
diensten te houden over het gebed des Heren, het Onze Vader.  
Ik vertelde het u al eerder: “Heer, leer ons bidden”, vroegen de leerlingen eens aan 

Jezus, en toen leerde hij hen het Onze Vader. Jezus probeerde daarmee niet zozeer 
een bepaalde gebedstekst te geven, een vast gebed, al heeft het bidden van deze 
woorden vast zijn zin op zichzelf, nee, Jezus wilde hen met dit gebed leren bidden. 

Eigenlijk zegt hij: als je bidt, doe dat dan in deze geest, volgens dit model. En 
vervolgens gaf hij hen een tekst in uiterst geconcentreerde vorm, die een 



oefenschool voor het gebed is, een maggiblokje zoals Ewoud Roos dat noemt, alles 

zit er in maar in deze vorm is het niet voor consumptie geschikt, er wordt in een 
paar woorden zó ontzettend veel gezegd, je moet het eerst oplossen, woord voor 

woord overdenken. 
En dat doen we dan ook, en zo zijn we vanmorgen aanbeland bij de derde bede van 
het Onze Vader: Uw Koninkrijk kome.  

Maar eerst lees ik u, uit het evangelie naar Lucas. 
 
-Schriftlezing: Lucas 11, 1-13, en Lucas 17, 20-21 

Lucas 11, 1-13 
1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van 
zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn 

leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: ‘Onze 
Vader in de hemelen laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 
Laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. 3 Geef ons dagelijks het 

brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven 
iedereen die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van 

jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: 
“Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij 
gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die 

vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik 
zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik zeg jullie, 
als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel 

opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat 
hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en 
je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt 

ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke 
vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een 
slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook 

al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de 
Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 
 

Lucas 17, 20-21 
20 Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, 
antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 

21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het 
koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.” 
 

Tot zover de Schriftlezingen. Gelukkig zijn zij, die het woord van God niet alleen 
horen met hun oren, maar werkelijk met hun hart verstaan. 

 
-Overdenking: 
Zusters en broeders, luisteraars, 

“Uw Koninkrijk kome”. Het is een oud verlangen. Een verlangen dat in het volk Israël 
tot een hartstocht is geworden. Onvermoeibaar zijn ze er naar op zoek. Nou is het 
natuurlijk wel zo dat je alleen maar naar iets kan zoeken als je weet dat het er ook 

moet zijn. Maar tegelijkertijd wanhopen ze er ook aan, of er wel genoeg aanleiding is 
om te geloven dat het er is, en dat het er eens van zal komen. En u en ik: wij weten 
daarvan mee te praten. Het éne ogenblik kun je het vol overgave bidden: “Uw 

koninkrijk, waarvan ik wéét dat het er is, moge het komen!” En het volgende 
ogenblik twijfel je aan alles, en sta je bij het graf van je illusies, zoals bij het graf 
van een kind. Zoals de volksschrijver Gerard Reve, die schreef: 

  



“Hij rende weg, maar ontkwam niet, 

en werd getroffen, en stierf, 18 jaar oud. 
Een strijdbaar opschrift roept van alles,  

maar uit een bruin geëmailleerd portret, 
kijkt een bedrukt en stil gezicht. 
Een kind nog. Dag lieve jongen. 

 
Gij die koning zijt, dit en dat, wat niet al,  

jaja kom er maar eens om,  

 
Gij die weet waarom het is. Ik niet. 

Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?” 

 
Dat koninkrijk van u. Een oud verlangen is het. Maar pas wel op met bidden, want je 
bidt jezelf van de troon áf, dus kijk wel uit wat je doet. Wie om de komst van het 

koninkrijk bidt, bidt in zekere zin om een ramp, want het betekent het einde van 
míjn rijk. Wij, die in overmoed ons verbeelden dat we ‘het rijk alleen’ hebben, 
kunnen het misschien maar beter níet bidden, want het wordt wel inleveren. 

 
Ieder mens, denk ik wel eens, is op een rijk aangelegd. Ieder mens wil, ook al is het 
maar nog zo klein, een eigen domein hebben. Ergens heer en meester zijn, iets 

beheersen. Oók een stukje macht hebben. Ik las in een boek van Nico ter Linden 
over ene mijnheer De Haan, die een tegeltje liet bakken en dat in de vestibule 
ophing (het is een oud verhaal, dat hoor je wel, want wie heeft het nu nog over een 

vestibule? Mijn kinderen weten denk ik niet eens wat dat is), maar goed, hij hing het 
in de vestibule op, met als tekst: “In deze woning kraait De Haan koning”. En 
vervolgens liet zijn vrouw óók een tegeltje bakken met daarop de sterke tekst: “Maar 

wat doet men, zonder hen?”. 
 
Ieder mens is op een eigen koninkrijk aangelegd. Ergens willen we, ook al is het over 

nóg zo’n klein domein, koning zijn. Maar telkens weer blijkt dat het voor ons mensen 
nogal ingewikkeld is, daar iets goeds mee te doen. Het loopt nogal eens uit de hand. 
In al onze rijken doen wij mensen vaak niet meer dan chaos stichten, en leed 

berokkenen, en ressentiment kweken. Het begint met onschuldige plaagstootjes in 
de vestibule, en het eindigt met bloedige veldslagen op wereldschaal. Tot zover 
weinig nieuws. 

 
Ieder mens is op een eigen koninkrijk aangelegd. Bezig, om een eigen domein te 
veroveren en te verdedigen. En als je graag een rijk wilt hebben, is het natuurlijk 

best wel handig om rijk te zijn. Rijk, aan geld, rijk aan invloed, rijk aan relaties, als 
het kan iets meer weten dan een ander: iedereen is bezig met die schatten te 

vergaren, en je wilt graag ook nog wat overhouden voor je kinderen, het is niet 
plezierig als die later hun hand moeten ophouden, want een koningskind dat zijn (of 
haar) handje moet ophouden, dat is geen koningskind, maar een sukkelaar, dus niet 

teveel inleveren graag, en desnoods met hand en tand het verworvene verdedigen. 
 
En nu komt Jezus van Nazareth daar ineens midden tussenin met die bede “Uw 

Koninkrijk kome”. En érgens voelen we daar allemaal voor (want we lopen allemáál 
rond met pijn in de maag en de dood in ons lijf), en tegelijkertijd voelen we er 
helemaal níets voor, want we hebben heus wel in de gaten dat het gaat om de 

botsing tussen twee rijken. Want als Uw Rijk komt, hoe moet dat dan met het mijne? 
En dan zegt Jezus weer zoiets als ‘je kunt geen twee heren dienen, God én de 
mammon’, en ook dat een kameel makkelijker door het oog van een naald gaat dan 

dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. En bedroefd doen wij er dan maar 
verder het zwijgen toe, want wij bezitten vele goederen. 



 

Eenzaam gaat Jezus zijn weg, volhardend in zijn bede: “Uw koninkrijk kome”. Hij wil 
het graag samen met zijn vrienden bidden, maar zij hebben liever dat hij het alleen 

bidt. En zo belandt hij op een keer in de woestijn, en hij raakt daar in een grote 
verzoeking om het bijltje er maar verder bij neer te gooien. Echt iets wat hoort bij de 
woestijn. “Wilt ú geen koning worden?”, fluistert een stem. “U lijkt me er reuze 

geschikt voor. Eén knieval voor mij, en je hebt het rijk alleen.” Een stem die als 
muziek in de oren moet klinken, maar met alle kracht die in hem is, schreeuwt Jezus 
zich boven de verzoeking uit: “Ga weg, satan, er is maar één koning, en hem wil ik 

dienen”. En gelouterd keert hij terug uit de woestijn. Hij zoekt zijn vrienden weer op, 
hij heeft ze lief. Hij kent hun geldingsdrift, hun passie voor hun rijk, die zijn ook hem 
niet vreemd, maar hij ziet ook hoe die geldingsdrift en passie een mens blind kunnen 

maken voor het grote rijk van God. Scherper dan wie ook ziet hij hoe ook de 
mammon kan demoniseren. Maar hij weet óók hoe een mens zich daar bovenuit kan 
bidden. Dat een mens staande kan blijven in de verzoeking, dat er een innerlijke 

wending kan plaatsvinden van rijk-zijn naar arm-zijn, bezitten als niet-bezittende.  
 
Jezus zoekt zijn vrienden weer op, hij heeft ze lief, hij weet hoe bezorgd ze zijn 

(bezorgd voor het verkeerde, vaak, Ewoud Roos had het hier afgelopen week nog zo 
prachtig over), bereid om de schatten die ze verzamelen met hand en tand te 
verdedigen, doodsbang om in te leveren, hijzelf hééft ingeleverd (een wonderlijke 

vrijheid heeft hij bevochten), en hij wil ze zo graag meenemen op zijn weg. “Wie 
volgt?”, roept hij. En maak je toch onderweg niet zo druk over dit en dat, en over 
wat niet al. Zoek alsjeblieft éérst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dat alles zal 

je bovendien geschonken worden, neem dat nou van mij aan. Maar ze wachten nog 
even. 
 

Jezus gaat zijn weg alleen. Als representant van de grote Koning, die hij zijn Vader 
noemt, gaat hij zijn weg. Lerend en genezend spelt hij op nieuwe wijze die oude 
woorden ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’, terwijl hij intussen de Eeuwige liefheeft 

met heel zijn hart en heel zijn verstand, en met heel zijn wezen. Waar hij zijn voeten 
zet, breekt het Rijk van God eventjes door, gunt hij de mensen een blik in de 
kijkdoos van het Koninkrijk (“Zó wordt het, geloof het maar!”). En de mensen kijken 

(“Mooi!” roepen ze, “Hosanna voor de Koning!”), maar even later laten ze hem toch 
weer vallen, want het zijn best gevaarlijke ideeën, en ze moesten bovendien nog 
even snel naar huis, om hun bankzaken te regelen.  

 
Een paar theologen hadden nog wel een interessant gesprek met hem, over hoe dat 
nou precies zit met het Koninkrijk, en of er nog iets meer te zeggen valt over 

wanneer het dan wel gaat gebeuren. Maar dan geeft Jezus opnieuw zo’n wonderlijk 
antwoord: “Het Koninkrijk Gods is onder u”, zegt hij. “Daar bedoelt hij dus zichzelf 

mee!”, zei theoloog nr. 1. “Hij roept zichzelf dus als koning uit, en dat is 
godslastering”, zei theoloog nr. 2. “Laten we eens aan Pilatus vragen wat hij daarvan 
vindt”, stelde theoloog nr. 3 voor. 

 
En toen stond Jezus alleen voor Pilatus. Die het allemaal niet zo goed begrijpt. Hij 
vindt het maar een wonderlijke post daar in Palestina, waar hij beland is. Vreemd 

volk. Er zou een gevaarlijke anarchist worden voorgeleid, maar hij ziet een 
sukkelaar. Het blijft een bizar tafereel, Jezus voor Pilatus, en je vraagt je telkens 
weer af wie er nou eigenlijk terecht staat. “Bent u de koning van de joden?” vraagt 

Pilatus. “Gij zegt het”, antwoordt Jezus, en toen hing hij. Pilatus liet nog een bordje 
maken, voor boven het kruis: “Jezus van Nazareth, koning der Joden, in het 
Hebreeuws, Grieks en Latijn”. En daar maakten die theologen 1, 2 en 3 zich toen 

zorgen over, omdat het zomaar eens aanleiding zou kunnen geven tot wonderlijk en 
gevaarlijk en wijdverbreid misverstand. Alsof hij ook de koning der Joden wás. 



Terwijl hij dat, geheel ten onrechte niet waar, slechts beweerd had. Ze hebben nog 

aan Pilatus gevraagd of hij dat malle bordje niet weg zou halen, of anders de tekst 
tussen aanhalingstekens zetten. Maar dat wilde Pilatus niet. “Laat maar rustig zo 

staan”. Alsof hem iets begon te dagen. 
 
En Jezus stierf, met een malle, akelige kroon op. Tja, en nou zou er niet zoveel meer 

over te zeggen zijn, over die graankorrel die zichzelf prijs gaf in de aarde, en stierf, 
er zou niet zoveel meer over te zeggen zijn, als niet het wonderlijke bericht de ronde 
was gaan doen dat de Eeuwige zèlf het voor hem op had genomen, en deze stijl van 

leven en deze stijl van sterven (tja, je zou haast zeggen) zijn ‘koninklijke 
goedkeuring’ had gegeven.  
 

Want de weg die deze mens gegaan is, met de mensen, helemaal alleen, lerend en 
genezend, de oude worden gerechtigheid en barmhartigheid opnieuw spellend, God 
liefhebbend met heel zijn hebben en houden, biddend tegen de klippen van satan op, 

die weg, die mág niet doodlopen, vindt God. Want anders begrijpt niemand er meer 
wat van. Want als God er verder het zwijgen toe had gedaan, dan hadden die heren 
theologen 1, 2, en 3 nog wel een paar dikke boeken geschreven over het Koninkrijk 

van God, maar dan was het dus eigenlijk écht nergens meer over gegaan, want wat 
valt er anders nog te verwachten van een Koning die een zoon heeft die in heilige 
onbezorgdheid zó op hem vertrouwt, en die het vervolgens zó geheel en al laat 

afweten?  
Nee, de bodem scheurt, en, zoals Willem Barnard dichtte: ‘een koning als een 
korenaar, staat op in majesteit’. 

 
Ja, zusters en broeders, en precies daarom valt er dus nog zo ontzettend veel meer 
te zeggen en te denken, want velen hoorden daarna de koningszoon “wie volgt?” 

roepen. En toen zíjn ze op weg gegaan, genezend en lerend, en de oude woorden 
‘barmhartigheid' en ‘gerechtigheid’ opnieuw spellend. Nou ja, niet dat ze niet van tijd 
tot tijd het spoor totaal bijster raakten, maar dan zeiden ze tegen elkaar dat het 

weer eens hoog tijd werd voor gebed, en dan zochten ze dezelfde krachtbron op als 
hun Heer: “Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw Koninkrijk kome”, en dan ging het 
weer. 

 
En nu, nu worden die woorden ook ons in de mond gelegd. En op het hart gebonden, 
dat trouwens ook. Een bede, bedoeld om ons te rede te brengen. Om, al biddend, tot 

een soort innerlijke omvorming te komen, van rijk-zijn naar arm-zijn. Een bede die 
ons úit de droom wil helpen van de eigenwaan en het eigenbelang alleen (waarin we 
verstrikt raken én elkaar verstrikken) ín de droom van het Koningschap van de 

Eeuwige. Als je het bidt, met je hele hebben en houden, dan komt er een rust over 
je. En een vreemde onrust. Die rust komt doordat we de komst van het rijk 

gevoeglijk aan de Eeuwige zelf kunnen overlaten: waar Jezus mee begonnen was, en 
wat met Pasen zijn voorlopige bekroning vond, dat koninkrijk, dat komt. Geloof het 
maar. 

En het brengt dus ook een vreemde onrust. Want het komen van dat rijk gaat ook 
niet buiten ons om. De hand moet dus aan de ploeg, en er is werk aan de winkel. 
Jezus roept nog steeds. Wie volgt? “In elk die hem behoort, begint het nieuwe rijk”. 

Moge dat zo zijn, 
Amen  
 

 
-bronnen o.a.:  W.R. van der Zee, “Gebed met open ogen” 
  Lucas Grollenberg, “Jezus’ weg naar hoopvol samenleven’ 
  Herman Wiersinga “Verzoening als verandering” 
 

 
  



-Orgelimprovisatie op lied 362: “Hij die gesproken heeft, een woord dat gáát” 

 
 

-Voorbeden - stil gebed - gebed des Heren 
Goede God,  
Zoals wij nu zijn, er nu aan toe zijn, luisterend in ons eigen huis, of lezend, nu we de 

fysieke kring, waarin mensen elkaar echt zien tijdelijk moeten missen, in hun 
verlangen naar u en uw toekomst, zeggen we u dank en bidden wij voor wie vervuld 
zijn van een eigen streven. Voor wie willen groeien, groot zijn, aanwezig en gezien. 

Voor onszelf, als wij soms zo, op ons zelf zijn gericht. Dat uw woord dan 
binnenbreekt, en ruimte schept voor die andere gezindheid, van Jezus uw Zoon. 
Wij bidden voor wie zich met vallen en opstaan proberen te laten leiden door de 

zachte kanten. Voor wie hun ziel de ruimte gunnen. 
Dat zij oog hebben voor de manier waarop u daarin bij hen bent, niet in grote 
successen maar in uw stille Geest van liefde. 

Wij gedenken wie onder ons ziek zijn of in rouw, en vertrouwen U in stilte toe wat 
elk van ons op ‘t hart heeft. 
 

… 
 
En bidden we dan, met de woorden die Jezus ons leerde:  

 
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd,  

Uw Koninkrijk kome,  
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de Boze.  
 

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, 
Amen 
 

-Zegenbede: Gaan wij dan een nieuwe week in, biddend om de zegen van de 
Eeuwige, met als opdracht dat wij intussen mogen zijn: standvastig, onwankelbaar, 
en te allen tijde overvloedig in het werk des Heren. De genade van Jezus Christus 

onze Heer, en de liefde van God, en de Gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, 
met ons allen, 
Amen 

 
-Orgelimprovisatie op lied 766: “Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen” 
 


