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Thema ‘dragend geloof’ 
 

De één kwam in T-shirt door de regen, de 
ander was er helemaal op gekleed, inclusief 
paraplu. Eén overeenkomst was er wel: 
Iedereen stapte monter de kerk binnen. 

 
Dienst van de voorbereiding 

We zingen uit SOW 90- ‘Zomaar 
een dak boven wat hoofden … huis 
dat een levend lichaam wordt als wij 
er binnen gaan om recht voor God 
te staan’. 
Na de mededelingen zingen we 
Lied 328:  
‘Heer Jezus, om uw Woord zijn wij 
hier bijeengekomen’.  

Ds. De Haan leest het Kyrie voor en de 10 
geboden, daarna wordt Lied 444 gezongen:  
‘Grote God wij loven U’. 
 

Dienst van de schriften 
De lezing is uit Marcus 2:1-12, het gedeelte 

over de 
verlamde 
man die door 
zijn vier 
vrienden bij 
Jezus wordt 
gebracht.   
 
Hierop wordt 

Lied 474 gezongen en dan gaat ds. De Haan in 
op het gelezen Bijbelgedeelte. 
In het Hebreeuws betekent het werkwoord 

‘dabár’  twee acties tegelijk: spreken én doen. Als 
Jezus het Woord brengt, de heilsboodschap, zijn 
dat woorden én daden. Het is de boodschap van 
genezing voor zieke en psychisch geknakte 
mensen. Terwijl Jezus in het huis van de 
schoonmoeder van Petrus de mensen 
toespreekt,  steken vier mannen hun handen uit 
de mouwen.  Hun vertrouwen in Jezus maakt dat 
ze zich niet neerleggen bij de ziekte van hun 
vriend. Ze brengen hem bij Jezus in de 
verwachting dat Hij de daad bij Zijn Woord zal 
voegen.  Geloven ontstaat tussen vertrouwen op 
de beloften van God en het protesteren tegen de 
harde feiten van het leven.  
Het is een bijzonder beeld: het dak wordt 
opengebroken, kalk en gruis daalt op de mensen 
neer en dan zakt er langzaam een matras naar 
beneden. Jezus staat opeens in 
een kolom van licht en gruis. En 
daarboven verschijnen de vier 
rode hoofden van inspanning en 
ogen vol verwachting.  
Dit Bijbelgedeelte laat zien dat je 
kunt geloven voor een ander. Dit 
is een onprotestantse gedachte: 
Je moet het toch allemaal zelf 
doen?  Maar hier zien we: Als de ander zelf niet 
bij Jezus kan komen, mag je hem brengen, 
gedragen door jouw vertrouwen in God. Ook als 
er geen genezing volgt, is het feit dat anderen jou 
dragen een kostbaar gegeven. Zoals Toon 
Hermans het beschreef:  

je hebt iemand nodig 
stil en oprecht 

die als het erop aan komt 
voor je bidt of voor je vecht 

pas als je iemand hebt 
die met je lacht en met je grient 

dan pas kun je zeggen: 
'k heb een vriend 
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Zelf zijn we ook gedragen: Er waren mensen 
om ons heen die voor ons geloofden, voor ons 
baden en ons het geloof voorleefden: ouders, 
grootouders, het dorp, de kerk. Dat geloof is 
ook niet weg, het leeft door in onze levens. 
Gedeeld geloof is het geloof van anderen dat 
ons draagt. Dit geloof hoeft niet eens gevat te 
worden in woorden, soms kan nabijheid zonder 
spreken al heel waardevol zijn.  
Jezus reageert op de zondevraag van de 
Farizeeërs.  In hun en onze geloofsbelevenis 
zijn ongeluk en ziekte verweven met ‘schuld’.  
Er wordt een relatie vermoed tussen lot en 
leven. Maar is dat wel zo? Soms is er een 
oorzaak aan te wijzen, even zo vaak ook niet. 
Als Jezus zonden vergeeft, heft hij de 
verlorenheid van de mens op, het leven zonder 
God. In diepste wezen is dat de kern van 
‘zonde’: Het doel missen dat God bedoeld had 
met ons leven.  
Vergeven en genezen zijn twee kanten van 
dezelfde medaille.  Waar je God terugvindt in je 
leven, komt een nieuw perspectief. De ban van 
onze verlorenheid is gebroken, ook al volgt er 
niet altijd zichtbare  genezing.  
Ons breekbare geloof vraagt om medestanders.  
We hebben elkaar nodig om samen het geloof 
te beleven.  ‘Verdraag elkaar en draag elkaar 
ver’. 
We zien ook dat ons geloof geen plek lijkt te 
hebben gekregen bij een aantal van onze 
kinderen. Zij gaan een andere weg. De ouders 
hebben hen gegeven wat ze hadden, hen 
gedragen waar ze konden en mogen hen 
verder aan God overlaten.  Belangrijk is de 
uitgestrekte hand voor te houden en niet de 
opgeheven vinger te laten zien. Zo was Jezus 
er ook voor de mensen, Hij reikte hen de hand. 
 

Dienst van 
het Delen 
1e Collecte:  
Diaconie 
2e Collecte:  
Kerkelijk werk 
 
Bloemen 
De bloemen 
gaan naar 
Fokje Tolsma 

Heenzending en Zegen  
Met het lied  ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen’  (SOW 190) 
besluiten 
we de 
dienst.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer.  

Buiten is het 
inmiddels droog 
geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:    Ds. De Haan, Oosterzee   
Organist:   Douwe Terluin  
Koster:   Wiebe Brouwer  
Ouderlingen:  Simon Turkstra en  

Carla van der Graaf  
Diakenen:  Alie Kalsbeek en  

Hinke Meindertsma 


