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Verkondiging 
 
Wat is levensnoodzakelijk? Wat is voor ons onmisbaar? 
Als we dat bij elkaar rondvragen, komt er al snel: 
eten (brood) en drinken, beschutting (liefst: ‘een dak boven mijn hoofd’). 
Het zijn de allereerste levensbehoeften; 
wie ze moet missen, of duur moet betalen, voor zichzelf, voor z’n kinderen, 
die is slecht af, en heeft grote zorgen. 
Maar als we verder vragen,  
zijn er nog wel andere onmisbare dingen te noemen, 
vooral voor ons leven-met-elkaar. 
Voor vandaag is dat voor mij vooral: vertrouwen. 
Vertrouwen is, als je goed kijkt, als cement.  
Vertrouwen geeft ons samenleven stevigheid,  
maakt het ‘samen’ mógelijk. 
Het houdt ons bij elkaar als levende stenen! 
 
Dat geldt in de straat, in de buurt, op het werk, in verenigingen, 
in de kerken, in stad en land,  
én heel dichtbij huis, op de kleinste schaal: 
in relaties, in het wonen met anderen, onder familie en vrienden. 
Gebrek aan vertrouwen is in al die verbanden zorgelijk; 
en als het chronisch wordt, 
wordt het cement meer en meer los zand. 
 
Vertrouwen, waar halen we dat vandaan?  
Ik wil het - voor deze keer - op mijzelf betrekken. 
Ik voel, nu ik ouder word en meer achterom kijk, heel sterk 
dat mij veel vertrouwen is gegeven, geschonken. 
Ik weet heel goed  
dat lang niet iedereen me dat kan nazeggen. 
Ik mag van geluk spreken dat ik de jaren door 



veel vertrouwen heb gekregen, 
en vooral op de kruispunten, als het erom spande. 
Natuurlijk, vertrouwen is - als het goed is – 
iets van heen-en-weer, over-en-weer, 
maar het begint met: krijgen, ontvangen. 
 
Er is me – van jongs af aan – veel vertrouwen geschonken, 
thuis door mijn ouders in Alkmaar om te beginnen,   
en later als jonge dominicaan en als  beginnende pastor, 
negen jaar in Schiedam. 
In 1982 kom ik hier in Zwolle, hier in het klooster, wonen en werken. 
Na een paar jaar raken Nel en ik meer en meer 
hecht bevriend en vertrouwd met elkaar, 
en kom ik op een van de grote kruispunten van mijn leven.  
Een aantal van jullie heeft het in 1987 meegemaakt: 
dat ik hierin de kerk bekendmaakte dat ik met Nel ging trouwen. 
Destijds hebben de communiteit van Zwolle en het bestuur van de Dominicanen 
zich sterk gemaakt om mij hier aan het werk te houden 
als betaalde pastoraal werker. 
Dat is toen aan de rectoraatgemeenschap  
in een heuse raadpleging voorgelegd, en er was brede instemming.  
En er was de steun van de beide families. 
Dat waren evenzovele moties van vertrouwen! 
Later, in 1998, nam ik als pastor afscheid van het rectoraat, 
om geestelijk verzorger te worden in de psychiatrie; 
ik werd toen van hier uitgezonden, uit-gezegend, 
en de banden bleven, tot op vandaag. 
 
Ik haal, lieve mensen, deze persoonlijke dingen vandaag zo uitgebreid op, 
om al het vertrouwen dat mij hier toen én daarna geschonken is. 
Een pastor kan niet zónder, niemand kan zonder. 
Ik ben er heel, heel dankbaar voor. 
 
Ik neem jullie, op zoek naar godsdienstige diepte, 
nu mee naar de bijbelteksten die we hoorden. 
Eerst dat verhaal van de broden en de vissen.  
Het heeft in mijn leven op alle kruispunten in een viering geklonken. 
Mij treft daarin iets dat velen van ons onderweg in het leven kan raken: 

dat het dooie punt, dat de impasse  
niet het laatste hoeft te zijn. 

 
We hoorden het verhaal. 
De avond valt, ‘stuur die mensen weg, naar de dorpen’, 
zeggen de leerlingen tegen Jezus, ‘ze moeten toch wat éten’. 
‘Dat is aan jullie, zorg maar dat ze te eten krijgen’, is het antwoord.  
Maar … 5 broden en 2 vissen, dat houdt niet over,  
geen beginnen aan met zoveel mensen. 



En dan, typisch Jezus, ga er maar aan staan, jullie! 
Ze laten al die mensen gaan zitten, hij zegent de broden  
(dat is van beslissende betekenis, het keerpunt in het verhaal!), 
en dan: uitdelen maar. Ze doen het op goed vertrouwen. 
En, het is een wonder, ze houden over, en hóe, twaalf manden maar liefst. 
Hoe dat kan? 
Bij een goochelaar willen we weten wat de truc is, 
maar in de bijbel wordt niet gegoocheld.  
Het verhaal zet een diepe geloofsovertuiging neer: 
het leven houdt over,  
Hoop en vertrouwen kunnen zich vermenigvuldigen! 
Dat is het grote ‘en tóch’, dat we hier steeds weer vieren 
met brood en wijn, gezegend tot zijn gedachtenis. 
 
Als we in de wereld van nu, van 2022 rondkijken, met al die crises, 
is de verzuchting vaak:  
(understatement) ‘het houdt allemaal niet over’. 
Maar hier wordt steeds weer gezegd, gevierd, gebeden, 
dat er altijd een weg is. 
Waar dat wordt gevoeld gebeuren er ongehoorde dingen. 
Vertrouwen genereert vertrouwen! 
En dat wordt gedragen door God. 
God heeft fiducie in ons, en roept dat omgekeerd bij ons op! 
 
Ik zie dat ook aan de persoon van Abram. 
De Eeuwige, God, roept hem tot de reis van zijn leven,  
een compleet nieuw begin, alles loslaten,  
een groot waagstuk zonder ‘zeker weten’ waar hij uitkomt,  
en hij gáát. 
Dat staat voor: diep van binnen wéten: 

               er wordt mij vertrouwen geschonken, 
               God gaat met me mee! 

 
Ik hoop heel van harte 
dat  wij, de mensen die wij zijn, mensen van vandaag, 
met elkaar gaande blijven, levend op goed vertrouwen! 
 
 
 
 


