
 

Temidden van alle zorg en verdriet, 
inspanning van zorggevenden en 
bestuurders en zovelen, wij allemaal, zijn 
er soms van die kleine momenten, een 

glimlach, een verhaal, een herinnering, een  gevoel. Je wilt even wat ‘doen’. Een 
hart onder de riem steken, elkaar bemoedigen. Zondag 29 maart wordt weer een 
overdenking op de Elim-site gezet. Afgelopen woensdag is de overdenking 
opgenomen. Dat is merkwaardig, ik stond letterlijk voor stoelen en  banken in de 
kerk. Gekke gewaarwording hoor. En dan schieten je allerlei herinneringen  te 
binnen. ‘Voor stoelen en banken staan’ – nu is de zondagse opkomst soms ook een 
kleine groep, maar toch..., nu alles leeg voor mij. 
Nee, dan vroeger! Het komt misschien dat me van alles te binnen schiet, omdat ik 
precies deze week (28 maart) 44 jaar geleden bevestigd ben als predikant. 44 Jaar. 
Inderdaad andere tijden. Als je toen preekte trof je soms 1200 kerkgangers, bijv. in 
Barendrecht. Een nachtmerrie heb ik er aan overgehouden. Ik was nog kandidaat. 
Weet u nog in die jaren: oliecrisis was het toen bijvoorbeeld. De kandidaat werd 
van huis opgehaald. Dat was super,  ik had een pasje met daarop een stempel als 
artiest met ”attributen”, ofzo.  
Dus op naar Barendrecht. Een enorme kerk bleek daar te staan, 1200 mensen 
konden er in, en die waren er, maar dat wist ik niet van tevoren. We waren laat bij 
de kerk dus geen tijd om te verkennen. De ouderling bracht me naar binnen: “hier 
is de trap” de muur in, richting preekstoel? Ik loop de trap op, kom boven – donker 
– trap naar beneden,  geen preekstoel. Ik voelde paniek (het was je 5e keer preken 
ofzo). Bovenaan de trap zat een klein deurtje. Ik ruk dat deurtje open, steek mijn 
hoofd om de hoek, lichtelijk verward en er barst ineens een daverend gelach los. 
Het moet zo komisch zijn geweest: Kandidaat kijkt om de hoek en gelachen dat we 
hebben om zijn gezicht… Ik droom er soms nog van. Dan zijn het nu wel andere 
tijden. Ik sta voor stoelen en banken, letterlijk en figuurlijk.  
Zorg, toekomst, economische recessie, hoe gaan we om met alles wat we 
meemaken, persoonlijk en in ons dorp en land en wereld? Maar toch: 44 jaar 
geleden en nu? Waar preekte ik over toen. Over Psalm 23! Over bemoediging en 
troost. En waar gaat het over in de overdenking die voor stoelen en banken is 
opgenomen? Over, elkaar een hart onder de riem steken, over wat Jezus van 
Mozes en Elia hoort, en de Stem van de Vader! In deze veertig-dagen-tijd voor 
Goede Vrijdag en Pasen. We lezen uit Mattheus 17. Geweldig mooi dat je elkaar 
door de moderne media, internet en noem maar op kunt bereiken en ontmoeten. 
Andere tijden, maar toch. Goede zondag alvast. Via deze column en via de 
uitzendingen op de site spreken we elkaar hopelijk nog in de komende tijd, 
terzijde.                                                               
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