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lezing oude testament (lector)  Habakuk 3, 1-3.16-19 
Habakuk 3, 1-3.16-19 
3   1 Een gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 

2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 

Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 

Breng het in deze tijd tot stand, 

maak het in deze tijd bekend, 

maar toon in het tumult uw mededogen. 

3 God komt uit Teman, 

de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela 

Zijn glorie straalt aan de hemel, 

de aarde is vol van zijn roem. 

(---) 

16 Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, 

ik vernam het en mijn lippen trilden. 

Mijn botten werden aangevreten, 

ik stond te trillen op mijn benen, 

wachtend op de dag van onheil, 

die komt voor het volk dat ons aanviel. 

17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, 

al zal de wijnstok niets voortbrengen, 

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 

al zal er geen koren op de akkers staan, 

al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 

en geen rund meer binnen de omheining – 

18 toch zal ik juichen voor de HEER, 

jubelen voor de God die mij redt. 

19 God, de HEER, is mijn kracht, 

Hij maakt mijn voeten snel als hinden, 

Hij laat mij over toppen van bergen gaan. 
 
lied Liedboek 944, 1.3. 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 17, 1-10 
Lucas 17, 1-10 
17   1 Tegen zijn leerlingen zei Hij: ‘Het is onvermijdelijk dat er valstrikken zijn, maar wee 

degene die ervoor verantwoordelijk is! 2 Het zou beter voor hem zijn als hij met een 

molensteen om zijn nek in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringe 

mensen ten val zou brengen. 3 Let dus goed op jezelf! Indien een van je broeders of zusters 

zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. 4 En als ze 

zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb 

berouw,” dan moet je hun vergeven.’ 5 Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons 

meer geloof!’ 6 De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie 

tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij 

zou jullie gehoorzamen. 7 Als iemand van jullie een knecht heeft die ploegt of de kudden 

weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen: “Kom 



aanliggen en eet mee”? 8 Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor 

me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en 

drinken”? 9 Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? 

10 Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, 

zeg dan: “Wij zijn maar eenvoudige knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’ 
 
lofprijzing  Liedboek 339 a 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---aftreksel--- 

 

Nu hoop ik wel dat hier niet veel mensen zijn  

die niet meer op tijd hebben vernomen  

dat de dienst rond de ziel met  

ds. Martine Oldhoff niet doorgaat.  

 

Want dan bent u voor iets anders gekomen dan u meemaakt  

en dat wordt een grote teleurstelling natuurlijk...!  

 

Niet de ziel dus vanmorgen, maar doorlezen volgens het leesrooster 

na de tekst van vorige zondag.  

 

Toen ging het over Lazarus en de rijke man.  

 

En hoe daar geen contact was,  

en dat ook niet meer kon, 

en hoe belangrijk het is  

dat de mensen tijdens hun leven gewoon barmhartigheid doen.  

 

 

---Lazarus--- 

 

Maar je kunt ook zeggen:  

wat is het toch een wonder  

dat Lazarus bij zijn geloof gebleven is!  

 

Dat hij niet heeft gezegd: nou, ik heb het wel gehad  

met de God van Abraham  

als die het toelaat dat ik hier in de goot lig  

en niemand, niemand om me geeft.  

 

Er gebeurt zoveel in de wereld waardoor je van je geloof kan vallen.  



 

Dat maakt Jezus woest.  

Dat de kleinen, die het al zo moeilijk hebben,  

ook nog het doelwit zijn van mensen  

die geen barmhartigheid willen doen.  

 

Daarom, denk ik, zegt hij die harde woorden van het begin,  

over die molensteen.  

 

Wat is het moeilijk om in mensonterende omstandigheden,  

als alles tegenzit, bij je geloof te blijven!  

 

En ja, wat is het een wonder dat Lazarus bij zijn geloof gebleven is.  

Als we tenminste zijn aankomst bij Abraham  

als teken mogen verstaan dat hij zijn geloof behouden heeft. 

 

 

---meer geloof!--- 

 

Geef ons meer geloof! zeggen de leerlingen tegen Jezus.  

 

Meer geloof!  

 

Dat horen we zo vaak.  

Misschien zeggen we dat ook wel,  

misschien bidden we daar wel om.  

 

Geef me meer geloof.  

Als je het moeilijk hebt, je levensweg niet duidelijk is,  

de toekomst een groot raadsel,  

als heftige gebeurtenissen zich aankondigen  

- geef me meer geloof.  

Dat ik het aankan. Dat ik er doorheenkom.  

 

Als het leven op het eind is, als je alsmaar eenzamer wordt,  

minder mobiel, als je niet alleen de mogelijkheden  

maar ook het leven zelf zal moeten loslaten  

- geef me meer geloof!  

Dat ik het haal. Dat ik blijf. Dat ik aankom. 

 

Zware tegenwind zoals bij de leerlingen in de boot op zee  

- Geef me meer geloof! 

 

"Spirit lead me where my trust is without borders..."  

zingt Hillsong United in “Oceans” 

 

Grenzeloos vertrouwen.  



Had ik het maar! 

 

 

---klein is goed--- 

 

"Geef ons meer geloof!" roepen de leerlingen van Jezus.  

 

Dat gebeurt nadat hij dingen had gezegd  

die nogal veeleisend overkwamen.  

 

Dat zij zo moesten handelen dat door hun toedoen  

niemand van het geloof afvalt.  

 

En vooral dat zij altijd moesten blijven vergeven.  

Ook als dat zevenmaal op een dag gebeurt  

- d.w.z.: er komt geen einde aan.  

 

Dat redden we nooit, zeggen de leerlingen.  

Niet met dat beetje geloof van ons. 

 

Geef ons meer geloof! 

 

°°° 

Maar Jezus is zacht gezegd niet onder de indruk  

van die roep om meer geloof.  

 

Het lijkt er op dat hij zich ertegen verzet  

om over geloof in kwantitatieve termen te spreken.  

 

Als je geloof hebt, en zij het nog zo klein,  

dan hoef je alleen nog te handelen.  

Letten op de zwakken, vergeven als dat gevraagd wordt  

- daar heb je geen turbo-geloof voor nodig. 

 

Geen bovenmenselijk inzicht, geen grote idealen!  

Gewoon doen wat er gedaan moet worden. 

 

Een inspanningsverplichting, dat wel  

- maar geen groter geloof of méér geloof.  

 

Niet het vele en het grote en het sterke zoeken,  

maar gewoon doen.  

 

Zoals we aan het begin hebben gezongen:  

De kalme gang, de kleine taak  

zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 

 



Het kleine is genoeg!  

 

Als je geloof had als een mosterdzaad,  

kon je een moerbeiboom in zee verplaatsen.  

 

Jezus werkt bewust met de tegenstelling tussen  

dat piepkleine mosterdzaadje en  

de moerbeiboom die 10 meter hoog kon worden  

en heel diepe wortels had.  

 

Een mooi beeld.  

 

Maar ook wel een beetje absurd.  

Waarom zou je een boom in zee planten?  

Jezus kiest voor het absurde.  

Waarschijnlijk om aan te geven hoe absurd hij 

dat verlangen naar meer geloof vindt. 

 

In het Mt-ev is het een berg die je kan verplaatsen.  

 

Groot! 

 

Het geloof van de leerlingen zal toch wel genoeg zijn  

om een ander te vergeven?  

Zo moeilijk is dat toch niet?  

Gewoon doen...  

 

Je moet niet iets willen dat het je makkelijker maakt  

om het goede te doen - je moet het gewoon doen!  

 

Het is een wijsheid die we van Israel kunnen leren  

(Israelzondag).  

Ook boven het Lk-ev zou je als opschrift kunnen schrijven:  

De mens is wat hij doet.  

 

Het kleine is groot genoeg.  

Het geloof dat je hebt is groot genoeg  

om barmhartig te zijn en elkaar te vergeven.  

 

 

---corona--- 

 

Over vergeven gesproken.  

 

Dat het kleine genoeg was,  

hebben we dat niet een beetje geleerd  

in corona-tijd?  



 

Toen niets mocht, niets vanzelfsprekend was,  

en alles beklemmend,  

was het allerbelangrijkste, klein en bescheiden,  

toch ineens heel waardevol?  

 

Hebben we misschien nog wel meer op elkaar 

proberen te letten dan  

toen alles gewoon ging en niemand er bij stil stond? 

 

En hebben veel mensen toch ook dingen gedaan  

die achteraf niet goed waren?  

 

Niemand kon de ontwikkelingen voorspellen,  

iedereen was bang.  

 

Jens Spahn, de voormalige minister voor gezondheid in Duitsland 

heeft over die corona-tijd een boek geschreven  

waarin hij terugblikt op die rare tijd 

waar hij minister was.  

 

Titel: „Wir werden einander viel verzeihen müssen“.  

We zullen elkaar veel moeten vergeven... 

 

 

---bloesem--- 

 

Als er geen bloesems aan de vijgenboom komen  

(Habakuk),  

dan komen er later ook geen vruchten.  

 

Zonder druiven komt er ook geen wijn,  

als er niet geoogst wordt  

komt er hongersnood.  

 

Maar ook als alles tegenvalt 

ook als ik maar een minimale aanleiding heb 

ook als er maar een klein moment van opluchting 

tussen de verschrikkingen  

– ik zal zingen voor God.  

 

Het kleine is genoeg,  

een klein moment,  

en kleine aanleiding is voldoende. 

 

Er zijn mensen die het in corona-tijd zo ervaren hebben:  

juist in de onrust, die beklemming, 



is God in kleine momenten even heilzaam nabij.  

 

Een klein beetje is genoeg... 

...om te blijven zingen. 

 

 

---Kpt--- 

 

We zijn het trouwens vanmorgen een beetje aan het oefenen,  

dat woord uit Habakuk.  

 

Ook al is de predikant en het goede verhaal  

waar we ons op verheugden, ziek,  

ook al is er geen organist want die is ziek,  

ook al moet Petra heen en weer lopen want 

 de cameraman is ook ziek  

- toch zingen we het lof van God.  

 

 

Het kleine, beperkte, is genoeg om er iets goeds mee te doen.  

 

Er komt iets goeds uit voort.  

 

Het hoeft niet indrukwekkend, niet groot, niet sterk.  

 

Je bent maar een eenvoudige knecht,  

met de woorden van het evangelie.  

Je rol is bescheiden.  

Het hoeft niet veel te zijn.  

 

Het hoeft niet perfect en niet opzienbarend te zijn.  

 

Als we maar geloven.  

 

En letten op elkaar, en elkaar blijven vergeven. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 834   Vernieuw Gij mij... 
 
 


