
Verkondiging in The Gate op 26 september 2021 

Thema: ‘Nooit alleen’ 

 

Intro 

Tja, wie is er nooit alleen? 

Of misschien beter gezegd: wie voelt zich nooit alleen? 

 

Want het is zo gemakkelijk gezegd, zeker in een kerk: je 

bent nooit alleen! Maar hoe waar is dat? 

 

In de UpGate zagen we een paar voorbeelden van hoe een 

helpende hand het verschil kan maken. En er zal maar net 

iemand in de buurt zijn, die even kan bij springen: 

sterke kerels zoals Nico en Thomas – ja, als je het 

alleen moet doen wordt alles zwaar – of niet Matthijs? 

En Nigel, die zal ik de volgende keer roepen als ik 

problemen heb met m’n laptop. 

 

Maar zonder gekheid: ‘Nooit alleen’– er zijn hele 

volksstammen, die dát graag zouden willen zeggen, maar 

net die helpende hand, dat luisterende oor, de hand op 

hun schouder missen. 

 

En zoals aan het begin gezegd; soms is het niet direct 

dat er niemand is, maar dat je je toch alleen kunt 

voelen.  Wie heeft zich nooit eens alleen gevoeld is een 

hele zaal met mensen. 

Ik herinner me die keer dat ik ergens achterin een zaal 

tegen een paal was gaan staan, rondkeek en dacht: wat 

doen ik hier? Is er iemand die mij ziet, die mij kent, 

die zegt: fijn dat je er bent! En dat kan overal 

gebeuren. 

Ook hier in de kerk... 

 

En al is het advies van de landelijke kerk – de PKN – 

‘Geef elkaar de ruimte’ - de ruimte om elkaar weer echt 

te ontmoeten, om gewoon te komen, te zingen, in de ogen 

te kijken – maar óók de ruimte om nog een cirkel van 

anderhalve meter om het heen te trekken, als je je dáár 

beter bij voelt. 



Al is het advies ‘Geef elkaar de ruimte’ – dan betekent 

dat niet ‘houd maar afstand van elkaar’. Ja, soms komt 

iemand naar de kerk – lekker in de anonimiteit, maar de 

meeste mensen juist, de meeste jongeren willen ook graag 

gezien zijn. 

Dus niet: je alleen voelen in een kerk met mensen. Laat 

dat alsjeblieft niet te hoeven zijn. 

 

Nooit alleen – het is dus ook gelijk een uitdaging aan 

ieder van ons om deel te zijn van de invulling van dit 

thema. 

 

Maar even terug naar de motivatie... 

We zijn hier vanmiddag niet voor niets in een kerk. 

Je zou kunnen zeggen dat al op de eerste bladzijden van 

de Bijbel het punt wordt gemaakt, waar het vanmiddag om 

draait. 

In Genesis 2: 18 horen we dat God zegt: 

  ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, 

   Ik zal een helper voor hem maken, die bij hem past’ 

                                          Genesis 2: 18 

 

En nu wordt dit meestal geciteerd met het oog op de 

relatie in een huwelijk – begrijpelijk – maar het geldt 

ook in het gewoon inter-menselijke verkeer. Het is niet 

goed! 

Alsof God Zelf gezegd heeft: ‘Nooit meer alleen’!! 

En misschien is God zelf wel Degene, die daarin de 

eerste stap heeft gezet. 

 

In Psalm 124 horen we die heel bekende woorden, waarmee 

we ook deze dienst begonnen: 

  ‘Onze hulp is in de naam van de HEER, 

   Die hemel en aarde gemaakt heeft’  

                                  Psalm 124: 8 

 

En voor ‘hulp’ wordt precies het zelfde woord gebruikt 

als in Genesis. God Zelf wil net zo’n Helper zijn. En 

daar worden in de Bijbel verschillende voorbeelden van 

gegeven. 



Misschien wel de duidelijkste is de Naam van God, zoals 

we die kennen in het Oude Testament.  

Jahweh – JHWH – de naam die de Joden zelfs niet in de 

mond nemen - vaak hebben zij het over ‘De Eeuwige’ – die 

naam betekent niet alleen statisch ‘IK ben, die IK ben’ 

(Exodus 3: 14), maar ook ‘Ik zal er zijn’ – zoals dat 

mooie lied van SELA – maar zelfs ‘Ik zal er zijn voor 

jou’. 

 

En in Psalm 121 wordt gezongen: 

‘De HEER is de schaduw aan je rechterhand’ Psalm 121: 5b 

Zo gaat Hij met je mee, onafscheidelijk verbonden. 

 

Maar ervaar je dat ook? Dat ‘nooit alleen’ in dit 

opzicht? 

David kon in zijn enthousiasme roepen 

  ‘Met mijn God klim ik over de hoogste muur’ 

                                           Psalm 18: 30b 

We horen het in Psalm 18... 

Maar even later – Psalm 22 – even later schreeuwt hij 

het uit: 

  ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? 

                                           Psalm 22: 2a 

 

Zo gaat het dus in een mensenleven – God heel nabij en 

je van God verlaten voelen, - maar ook onze Heer, Jezus 

Christus’ heeft zich in die woorden van David herkend – 

zoals we weten van één van zijn laatste woorden aan het 

kruis. 

En toch is Jezus bij uitstek Degene, die de woorden van 

zijn Vader waar maakt. 

Hij is het, die alle Oud-testamentische beloftes over 

Gods nabijheid als het ware in zijn eigen leven tót 

leven laat komen. 

Ik moet nog even denken aan Psalm 23. Kennen jullie die? 

De Psalm van de Herder. 

  ‘De Heer is mijn Herder’ Psalm 23: 1 

Bekend?!! 

Nu kent de Bijbel ook stijlfiguren – ooit op school 

gehad? – en speciale tekstopbouw. Weten jullie wat de 

middelste regel van Psalm 23? 



  ‘Want U bent bij mij’ 

Kijk het maar eens na. 

  ‘U bent bij mij!’ 

 

Zo is Jezus de Goede Herder – twee keer zegt Hij het: 

  ‘Ik ben de Goede Herder’    Johannes 10: 11, 14 

En door dicht bij Hem te leven, door zijn woorden in je 

op te nemen – in de Bijbel te lezen, door met Hem te 

spreken – misschien wel in een stamelend gebed, mag je 

zijn nabijheid ervaren. 

 

En dat is helder: Jezus wandelt niet meer over deze 

aarde, maar juist vlak voor zijn Hemelvaart zegt Hij: 

 ‘Ik ben met jullie, alle dagen, 

  Tot aan de voltooiing van deze wereld’ Matteüs 28: 20b 

 

Zo mogen ook wij weten dat we niet alleen zijn, níet 

door Hem verlaten – zoals ook Hij niet verlaten bleek 

aan het kruis. 

God ging met Hem mee, dóór de dood heen. 

 

De één ervaart dat heel persoonlijk – in een eigen 

moment van stilte; een ander ervaart dat door anderen 

heen: God laat me niet alleen door die ander, die ik 

ontmoet. Of hoe verschillend we Gods nabijheid ook maar 

kunnen ervaren. 

 

Maar dat laatste maakt wel dat het heel belangrijk is om 

er voor elkaar te zijn, die ‘helper’ te zijn. 

Want als Gods grondpersoneel het laat afweten, wordt het 

voor anderen heel moeilijk om nog iets van God te 

ervaren. 

Zoals iemand ooit zei: 

 ‘De enige Jezus, die mensen kennen, dat ben jij!’ 

Geen Bijbeltekst, maar toch even op de beamer – omdat 

het getuigenis door jouw leven, door jouw woorden, door 

jouw daden soms het enige is, wat iemand van Jezus ziet. 

En daarom zo belangrijk. 

 

‘Nooit alleen!’ Het is iets wat we hier in de kerk tegen 

elkaar mogen blijven zeggen: Je bent nooit alleen. 



‘God is er voor jou, Jezus Christus is er voor jou, Zijn 

 Geest wil in je wonen’ en ook:  

‘Ik ben er voor jou’ 

– in alle bescheidenheid in Jezus’ Naam. 

Zoals een ‘oude’ Opwekking (378) zingt – het was even 

googelen, maar toch gevonden: 

  ‘Ik wil jou van harte dienen 

   en als Christus voor je zijn’ 

 

Dát mogen we vanmiddag meenemen: ‘Nooit alleen’ 

- het begint bij God en het werkt door in jouw leven... 

- het begint bij jouw vragen en het brengt je dicht bij 

God... 

 

Dat we dat allemaal in de nieuwe week mogen ervaren! 

 

Amen 

 

‘Nooit weer alleen’- we gaan het zingen. 

 

 


