
Verkondiging in de Startdienst op 20 september 2020 – Zuidland 

Met Bevestiging van een diaken en pastoraal medewerkers 

 

Lezing: Psalm 34: 9-15 

 

Thema: Het goede leven – Bloeien in Gods licht! 

 

Intro 

Het Goede Leven – ja, zou je in een paar woorden kunnen zeggen, 

wat dát voor jou is? Wanneer is het leven goed? 

Misschien komen er beelden bij je boven van nog niet zo lang 

geleden – misschien uit een vér verleden ‘tóen was het goed, nog 

goed’, maar misschien is het ook een toekomst-visioen: ‘zó zou ik 

het graag willen hebben, dán is het goed’. 

 

Het goede leven! 

Het is een thema, dat al vóórdat Corona ópdook, was uitgekozen 

binnen de landelijke kerk, maar ik merkte bij mijzelf dat ik het 

nu óók ging invullen met beelden uit deze laatste zes maanden. 

Zijn we iets van het Goede Leven kwijtgeraakt, van het onbevangene 

– je hand uit steken, een arm om iemand heen, een echte knuffel?? 

- Met vrienden chillen, niet meer op afstand... 

Groeit het verlangen daarnaar meer en meer? 

 

Of maak ik het thema nu gelijk te zwaar? 

Want er is natuurlijk ook heel veel goeds te melden in ons leven. 

Dát hebben we in de achterliggende maanden ook ervaren. Het is 

niet allemaal zwart en donker!!! 

Het Goede Leven! Het bestaat uit verschillende lagen, niet alleen 

de buitenkant van ons bestaan, maar op allerlei terreinen van ons 

leven kan de vraag ernaar gesteld worden. 

Ik moest denken aan het beeld van de bloemen van de oleanders bij 

ons in de tuin. Over bloeien gesproken!  

Je hebt de enkelvoudige bloem – en dan denk je: ja, dat is mooi! 

(foto 1) Maar er zijn ook dubbele bloemen (foto 2) 

Dáár zie je, dat de bloembladen elkaar aanvullen, elkaar 

overlappen en dat er zo een mooi geheel ontstaat. 

 

We kunnen alleen naar de buitenkant kijken – een soort één-

dimensionale blik – en dan oordelen we misschien alleen naar de 

materiële kant van ons bestaan. Wat we hebben – in welke vorm ook, 

hoe we ‘shinen’... Is dat het goede? 

Maar ons leven bestaat uit allerlei lagen – een dubbele bloem: 

niet alleen het materiële, ook onze relaties, onze gezondheid, ons 

dagelijks werk of bezig-zijn, ons zelf-beeld, onze relatie met ... 

 

 

 



Ja, heeft ook onze relatie met God met dat Goede Leven te maken? 

Het tweede deel van het thema: ‘Bloeien in Gods licht’ is pas 

later toegevoegd, waarschijnlijk om een accent op díe relatie te 

leggen. Het goede leven is nauw verbonden met de goedheid van de 

HEER. 

Psalm 34 zingt ‘Proef en geniet de goedheid van de HEER’ 

  – ‘En zie dat de HERE goed is’, zei de vorige Bijbelvertaling. 

‘Zie hoe GOED’ – Het wordt dat gebruikt wordt is ‘TOV’ – ki-tov. 

Hoe goed!! 

Het staat letterlijk zo ook een aantal keren in Genesis 1:  

 ‘God zag dat het goed was’, ook: ki-tov. 

Ervaren dat God goed is, zijn goedheid kennen, genieten, próeven 

zelfs..., maakt dat het leven goed is - paradijselijk. Zelfs als 

er aan de buitenkant veel op af te dingen is, op allerlei 

terreinen. 

 

Psalm 103, de psalm, die we net gezongen hebben, zegt  

   ‘Gedenk zijn goedheid’! 

en ‘Hij is een God van liefde en genade, 

    barmhartigheid en goedheid zijn zíjn daden’ 

Of ónberijmd: 

   ‘Liefdevol en genadig is de HEER 

    Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw’ Psalm 103: 8  (3) 

Liefdevol, als een Vader of Moeder voor haar kinderen. 

Genadig, je mag altijd weer opnieuw beginnen. 

Geduldig, wachtend tot we de weg naar Hem weer gevonden hebben, 

- als de vader van de Verloren zoon – 

Trouw - is zijn Naam niet ‘Ik zal er zijn’?! 

 

Het leven is goed, omdat God goed is!! 

En hoe delen we dat als Gemeente van Christus? Hoe delen we uit, 

delen we dát met anderen? 

 

Paulus zegt het zo in zijn brief aan de christenen in Kolosse, een 

plaats in het huidige Turkije.  

‘God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen en jullie horen 

 nu bij Hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen. 

  ‘Doe wat goed is’, zegt Psalm 34 (15) 

 Je moet van harte meeleven met anderen. 

 Je moet vriendelijk voor elkaar zijn en geduldig. 

 Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars 

 fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. 

 Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. 

 Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid’.  

                                 Kol. 3: 12-14  (BGT)      (4) 

 

Wat betekent dát voor ons aan het begin van een nieuw seizoen, dat 

we zo goed en zo kwaad als het kan, tóch gaan opstarten? 

Wat betekent dat voor ons in deze corona-tijd, waarvan het eind 

nog niet in zicht is? 



Het betekent ‘Aandacht voor elkaar’ – we hoorden het de Koning 

zeggen op Prinsjesdag, omzien, kijken waar je van dienst kunt 

zijn. 

Het betekent doorgaan met de Diakonie-tuin voor de Voedselbank; 

het uitwerken van het ‘Maatjes-project’, om er op een praktische 

manier voor elkaar te zijn. 

Kerk-zijn – het zal in deze tijd niet in de gróte dingen zitten: 

volle diensten, mooie concerten, een uitgebreid Start-weekend. 

Helaas!!! Hoe graag waren we straks niet met z’n allen gebleven: 

koffie, workshops, de maaltijd – een barbecue... 

 

Deze week las ik ergens dat we als christenen allemaal zo braaf 

zijn en dat er wel wat meer ongehoorzaamheid zou mogen zijn tegen 

alle corona-maatregelen. Geeft God ons immers niet alle vrijheid?? 

 

Nu creatief mogen we zijn, maar laten we er alsjeblieft álles aan 

doen, dat wij ‘corona’ binnen de perken houden en dat het niet 

weer andersom wordt. Dat het óns overspoelt... 

 

In deze onrustige tijd zijn we dankbaar, dat er gemeenteleden ‘ja’ 

gezegd hebben op de vraag: ‘doe je mee binnen de Gemeente’? 

 

Nu gebeurt er al heel veel, waarbij de namen niet worden genoemd – 

en dáár zijn we ook dankbaar voor, maar vanmorgen mogen we namen 

noemen, bevestigen in ambt en taak – en dat is bemoedigend. 

Daarmee zeggen we ook: al is het in deze tijd allemaal niet even 

zichtbaar: Góds werk gaat door – in diakonaat en pastoraat, voor 

jong en oud. En ook voor het materiële wordt nog steeds gezorgd.  

 

Voor wie ín de kerk aanwezig is, was en is het zichtbaar. Er wordt 

gewerkt aan een nieuwe hal, alsof vorig jaar al gezegd is: ook díe 

moet corona-proof worden (foto 5). En hier binnen wordt eraan 

gewerkt dat de diensten ook met een vaste opstelling kunnen worden 

uitgezonden. 

 

En het dóel van dat alles is, dat God geprezen, geloofd kan 

worden! 

Dat onze stem, onze woorden, onze zang tot eer van Gods Naam zijn. 

Dat in onze daden zichtbaar is, dat we leven vanuit de vraag: 

 wat vraagt God vandaag van mij? 

 

Nederlanders staan in de top-tien van gelukkige mensen; 

Nederlandse kinderen zelfs op één! 

Het is maar hoe je het meet... 

Maar voor dit nieuwe seizoen, wensen we elkaar allemaal het ‘Goede 

Leven’ toe. Gelukkig leven in Gods Licht, bloeien in Gods licht op 

al die verschillende terreinen. 

Een Goed seizoen voor ons Gemeente-zijn. 

Het Goede Leven!  Dát wensen we elkaar toe! 



Hier in de kerk, bij de bevestiging straks, bij u allen thuis, 

voor de kinderen van de BLITZ. Voor de dorpen waar we wonen. 

Voor Gods Schepping, wereldwijd! 

 

Hier ben ik, hier zijn wij samen, Heer, om Uw wil te doen, uw Weg 

te gaan. 

 

                                               Amen 


