
 

1 

 

Dames en Heren, 

Daar sta je dan. 

Staat Willie Heite voor de deur met de vraag of ik de preek van de leek wil houden? 

Nou ik kan je vertellen dat komt binnen. 

Hier staat echt een leek als het gaat om te preken. 

Ik heb in mijn leven al wel veel preken gehoord en ik moet eerlijk bekennen dat ik dan wel es 

gedacht heb dat zou ik anders doen, of zo hebben gezegd, maar nu ik er echt voor werd 

geplaatst moet ik wel zeggen dat het niet mee valt. 

Toch heb ik in overleg en met ondersteuning van dominee Vis een poging gewaagd en dat 

gaat dan als volgt. 

Ik heb in mijn leven veel gereisd en dat is nu feitelijk nog steeds zo. 

Veel van de reizen heb ik alleen gemaakt maar ook een aantal fijne reizen samen met Catrien. 

In de periode van 2001 tot en met 2012 reed ik voor mijn werk minimaal eens per week met 

de auto naar Rendsburg kort bij de Deense grens ruim 400 km heen en 400 km terug. 

Soms, vooral de eerste jaren ging ik op één dag heen en weer, de laatste jaren bleef ik vaak 

overnachten. 

Zoals u wellicht weet gaan de Nederlandse radio zenders al snel na het passeren van de grens 

storen en zijn niet meer te beluisteren  

Ik heb dan ook veel muziek van CD’s beluisterd. 

U kunt zich ook voorstellen dat in de ruim 500 autoritten regelmatig dezelfde muziek voorbij 

is gekomen. 

Ik ben iemand die afhankelijk van mijn stemming of gemoedstoestand een voorkeur heb voor 

bepaalde muziek 

Tijdens een van de zovele autoritten werd mijn aandacht getrokken door een lied van Johnny 

Cash op een live CD, opgenomen in de gevangenis van  San Quentin. Ik had daarvoor deze 

CD zeker 50 keer gehoord. 

Johnny Cash, een Amerikaanse country zanger, zeker niet christelijk opgevoed, is verslaafd 

geweest aan drugs en drank, heeft in de politiecel moeten overnachten vanwege het stelen van 

bloemen en is door zijn tweede vrouw weer terug gebracht naar het min of meer normale 

leven. 

Luister maar mee:  

https://youtu.be/O24-CfFhqe4 

 

Johnny Cash verteld dat hij samen met zijn vrouw in Israël is geweest en onder ander Kana 

heeft bezocht en daar zo van onder de indruk was dat hij in no time dit lied heeft geschreven. 

In het kort komt de tekst hierop neer : 
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Jezus heeft het water in Kana in wijn verandert en daar sprak iedereen over 

Hij wandelde op het meer van Galilea en bedaarde de golven met zijn stem 

Hij heeft de hongerige schare van 5000 gevoed met een visje en wat brood en iedereen was 

verzadigd 

Hij de timmerman uit Nazareth heeft dit allemaal gedaan. 

 

 

De inhoud van dit lied heeft mij op dat ene moment zo aangesproken dat ik onderweg nog de 

gedachte had dat ik graag naar Israël wilde om dit persoonlijk te ervaren en mede daardoor 

mijn geloof te versterken. 

Thuisgekomen heb ik dit besproken met Catrien waarna wij besloten dit plan over niet al te 

lange tijd te verwezenlijken. 

Wij waren dan ook blij en dankbaar dat wij deze reis vorig jaar eind maart begin april met een 

groep hebben mogen maken. 

Deze reis heeft voor mij persoonlijk zeker een extra dimensie aan mijn geloof gegeven. 

Ook al weet je dat je niet door het oude Jeruzalem, uit de tijd dat Jezus op aarde was loopt, 

omdat de stad al meerdere keren volledig verwoest is, toch is het zeer indrukwekkend om 

door oud Jeruzalem een deel van de via Dolorosa te lopen, bij de klaag muur te staan, het graf 

van koning David te bezichtigen, de zaal van laatste avondmaal te bezoeken e.d.,  toch heeft 

dat diepe indruk op mij persoonlijk gemaakt. 

Het zou te lang duren om alles van deze reis door Israël te beschrijven maar ik kan u wel 

zeggen dat deze reis mij heeft stilgezet in het eigenlijk altijd jachtige leven en opnieuw heeft 

bepaald bij alles wat ons in de bijbel word voorgehouden. 

Wat de diepste indruk op mij heeft gemaakt tijdens deze reis zijn drie momenten: 

- ons bezoek aan een kerkje in Kana, waar Jezus het water in wijn veranderde, Dat dit 

mij nog bijna door de neus zou worden geboord is een verhaal apart, maar dat is 

bijzaak.  

- de “dienst” die dominee De Braak heeft gehouden op zondag terwijl wij voeren op het 

meer van Tiberias ook wel genoemd het meer van Galilea. 

- de toelichting van onze zeer gelovige Belgische broeder ter plaatse toen we 

Getsemane bezochten. Ik kan me echt geen woord meer herinneren van wat deze 

broeder heeft gezegd maar vanaf dat moment heb ik mij al vele malen afgevraagd wat 

Jezus aan het kruis heeft moeten doorstaan om de zonden van al die mensen uit de tijd 

van het oude testament en van nu te dragen.  

Dan denk ik aan een tekst uit het gebeden boekje van Toon Hermans:                          

Er is geen kreet zo vol eenzaamheid en hulpeloosheid, als de kreet die Jezus in zijn 

doodsangst slaakte:                                                            
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’Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? ' 

En dat allemaal voor mijn en uw zonden. 

En als je dan aan het eind een kijkje in het lege graf neemt dan staat daar  

“He is not here, for he is risen” 

“Hij is hier niet hij is opgestaan” 

 

Het kan niet allemaal meevallen want een klein tegenvallertje tijdens deze reis vond ik de 

afmeting van de Jordaan. Ik stelde mij voor dat dit een brede rivier zou zijn, maar hij is op de 

plek waar Johannes de doper heeft gedoopt en die wij bezocht hebben weinig breder en 

misschien zelfs smaller als het veentje. Toen we echter de Jordaan gezien hadden begreep ik 

ook wel de reactie van Naäman in 2 Koningen 5, dat hij zich liever onderdompelde in de 

rivieren van Egypte dan in de Jordaan, want de Jordaan is zeker geen schone rivier. 

 

Naäman was de legerleider van de koning van Aram, maar hij had een ernstige huidziekte. 

Een jong meisje uit Israël was slavin van de vrouw van Naäman.  

Zij wist van de huidziekte van Naäman en zei op  een keer tegen haar meesteres: 'Ach, kon uw 

man maar naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel beter maken!' 

Toen Naäman dat hoorde, ging hij naar de koning en vertelde wat het meisje uit Israël gezegd 

had.  

De koning stuurde Naäman met een brief naar de koning van Israël 

Naäman nam 300 kilo zilver, 60 kilo goud en tien stel nieuwe kleren bij zich.  

Naäman gaf de brief aan de koning van Israël  

Er stond het volgende in: 'Deze brief geef ik mee aan mijn dienaar Naäman. Ik hoop dat u 

hem zult genezen van zijn ziekte.' 

Toen de koning van Israël de brief gelezen had, werd hij bang, en hij scheurde zijn kleren. Hij 

zei: 'Ik kan niet beslissen over dood en leven. Ik ben God toch niet? Hoe kan de koning van 

Aram mij nu vragen om iemand van een ziekte te genezen? Ik vertrouw het niet, ik denk dat 

hij weer oorlog wil!' 

 

En dan lezen we vanaf vers 8-16 uit de bijbel vertaling in hedendaags Nederlands 

 

8. De profeet Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had. Toen stuurde 

hij het volgende bericht naar de koning: 'Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man 

naar mij toe komen. Dan zal hij zien dat er in Israël een echte profeet is!' 

9.Toen reed Naäman met zijn paarden en zijn wagen naar het huis van Elisa. Daar bleef hij 

buiten wachten.  

10. Elisa stuurde iemand naar hem toe met de volgende boodschap: 'U moet u gaan 

wassen in de Jordaan, en zeven keer onder water gaan. Dan zal uw huid weer gezond 

worden.' 

11. Toen Naäman dat hoorde, werd hij kwaad. Hij zei: 'Die man kan toch zelf wel naar buiten 

komen en bidden tot de Heer, zijn God? Als hij dan met zijn hand over de zieke plek strijkt, 

zal mijn huid wel weer gezond worden! 

12. En wat moet ik bij de Jordaan? Er zijn toch ook rivieren bij Damascus? Rivieren zoals de 

Abana en de Parpar. Die zijn beter dan alle rivieren in Israël! Dan kan ik me net zo goed 

daarin wassen.' Kwaad reed hij weg. 
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13 Maar zijn dienaren kwamen achter hem aan en zeiden: 'Meester, als die profeet u iets 

moeilijks had gevraagd, had u het vast en zeker gedaan. En nu heeft hij alleen maar gezegd: 

'Was u, dan zult u genezen zijn."  

14. Toen ging Naäman toch naar de Jordaan. Hij ging zeven keer onder water, zoals de 

profeet Elisa gezegd had. Zijn huid werd weer gezond, en zo  

glad als de huid van een kind. Naäman was genezen. 

 

 

Uit dit gedeelte komt in alle eenvoud naar voren dat vertrouwen in God nooit word 

beschaamd. 

Vertrouwen op God,  geloven in God is iets waar je elke dag mee bezig moet zijn. 

Het gezegde “geloven doe je in de kerk” is dan ook een uitdrukking die een gelovig mens niet 

past. 

We leven in een 24 uurs economie, en ik heb de overtuiging dat ons geloof daar niet voor 

onder mag doen. 

 

Ik heb ook het voorrecht gehad om twee keer op safari te gaan naar Kenia. 

Voor mij kwam Gods werk in de schepping daar wel heel duidelijk naar voren.  

De dierenwereld, heel anders dan hier, leeft met en door elkaar en is zo fascinerend mooi.  

Een leeuw dood niet om te doden maar omdat hij honger heeft en leven wil 

Op de eerste reis hebben wij een leeuw gezien met een pas gevangen prooi waarbij de andere 

mogelijke prooidieren op nog geen 50 mtr. afstand rustig stonden te grazen.  

Als je ook kijkt hoe de Gnoes elk jaar twee keer de Mara rivier oversteken zonder dat ze de 

rivier zien of weten dat er gras is aan de andere kant van de rivier.  

Wij reden met onze gids in een gebied waar geen rivier viel te zien, toen onze gids ons wees 

op een zwarte lijn in de verte.  

Deze lijn dat waren Gnoes in een vrijwel rechte lijn onderweg naar de Mara Rivier. Ik ben er 

van overtuigd dat deze dieren geleid worden door de hand van God. 

Wat hebben wij als mensen dan weinig respect voor de werken van God. God heeft ons 

zoveel goeds gegeven wat wij in het verleden volledig misbruikten en nog misbruiken. 

Tijdens het tweede bezoek aan Kenia hebben wij twee lokale stammen, de Samburu en de 

Masai bezocht om te ervaren hoe deze stammen leven.  

Ik wil nu graag even met u stilstaan bij de Samburu. 

De nederzetting van de Samburu die wij hebben bezocht is: 



 

5 

 

o een kleine cirkelvormige nederzetting met een doorsnede van laten we zeggen ruim 

100 meter, die is omringt met dode takken met dorens die in de grand gestoken zijn 

met een smalle opening 

o hierbinnen stonden een vijftal noem het maar bouwvallige hutjes gemaakt van van 

alles wat er te vinden was, karton, plastic, hooi, stro, enz. 

o midden in die hutjes twee cirkelvormige afzettingen met dezelfde soort droge takken 

o binnen de ene cirkel word in de nacht het vee gedreven en in de tweede cirkel 

vergadert de dorpsraad indien nodig 

o de nederzetting wordt bewoont door één man met in elke hut een vrouw met haar 

kinderen 

Onlangs zag ik op TV een documentaire over dezelfde Samburu waarin o.a. werd ingegaan op 

de gedwongen besnijdenis van de Samburu vrouwen om te voorkomen dat ze plezier beleven 

aan geslachtsgemeenschap en daarom in ieder geval hun man niet verlaten. Ik ben ervan 

overtuigd dat dit niet is wat god in zijn schepping heeft bedoelt. 

Opnieuw blijkt hieruit dat wij mensen geen respect hebben voor Gods schepping. 

Want we lezen in Genesis 1 :26 - 31   

26 God zei: 'Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de 

vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over 

de hele aarde.'  

27 Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man 

en als vrouw. 

28 God zegende de mensen. Hij zei: 'Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er 

overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de 

vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land.' 

29 God zei ook: 'Alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de 

vruchten eten. 

30 De bladeren en het gras zijn voor de dieren.' En zo gebeurde het. 

31 God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was. 

 

Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. 

 

Wat zullen wij dan veranderen aan iets waarvan God zag dat het heel mooi was. 

Wat we wel moeten doen is ons zelf veranderen en ons richten op God en niet met het hoofd 

in de wolken blijven, of zoals word gezongen in het lied dit is straks wil laten horen  

Diepe dalen, Hoge bergen, maar als je God wilt zien moet je naar de andere kant en niet met 

je hoofd in de wolken blijven. 

Dit  lied heb ik gehoord op een andere reis en sprak me in eerste instantie aan door de sound, 

beetje gospel, en vervolgens door de tekst.  

Barclay James Harvest een progressieve rockband. 
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De oorspronkelijke titel van het nummer is eigenlijk “Hymn For A White Lady” en de tekst 

gaat over de gevaren van drugs, voornamelijk heroïne. Ik wil dit betrekken op ons allemaal, 

die niet verslaafd zijn aan drugs, maar wel aan onze eigen verslaving of gewoonten net wat u 

wil. 

Luister maar: 

https://youtu.be/-aPnFTFrg5k 

 

In het eerste couplet gaat het erom dat wij niet met ons hoofd in de wolken moeten blijven 

maar ons moeten omkeren om te vervolgen 

Jezus kwam van de hemel naar de aarde, mensen zeiden dat het een maagdelijke geboorte 

was 

Hij vertelde grote verhalen van de Here en ook dat hij ons allemaal kan redden 

Omdat hij dit zei hebben wij hem vermoord en aan het kruis genageld, maar hij stond op om 

ons te vragen waarom wij dit hadden gedaan om daarna op te varen naar de hemel en 

daarmee wilde zeggen dat hij ons daarmee kno redden. 

 

Naast het reizen heb ik, zoals u allen vermoedelijk weet, verdeeld over 2 periodes, ongeveer 

10 jaar voorzitter mogen zijn van de Christelijke Oranje Vereniging. 

De eerste periode, 1996 tot 2001, was duidelijk anders dan de tweede periode die vorig jaar is 

geëindigd. 

Ik heb ervaren dat, hoewel we leven in een egoïstische maatschappij, het bestuur en de leden 

van de COV nu zeker niet meer egoïstisch zijn dan voor de eeuwwisseling. 

Bestuur en leden hebben mij doen ervaren dat onze gemeenschap echt bereid is dingen voor 

elkaar en voor onze samenleving te doen.  

Ook de saamhorigheid in moeilijke situaties, ik heb in beide periodes een sterfgeval van een 

wagenbouwer in de feestweek mee gemaakt, is zeker niet minder zo niet beter geworden en 

heb ik zeer positief mogen ervaren. 

In de eerste periode is ook de afsluitende tentdienst, georganiseerd door de raad van kerken, 

in het leven geroepen. 

U mag best weten dat het zittende bestuur er toen zeker niet om zat te springen toen deze 

vraag werd gesteld. Deze, noem het maar angst, werd vooral ingegeven door het kerkelijke 

onderscheid wat zich hier ter plaatse vooral in die periode sterk om niet te zeggen zeer sterk 

manifesteerde. 

Als ik dan de laatste jaren kijk hoe het bezoek aan deze tent dienst groeit, dat we als bestuur 

van de COV elk jaar moesten vragen om meer stoelen klaar te zetten voor deze dienst, dan 

ben ik ervan overtuigd dat een groot deel van onze gemeenschap waarin wij leven echt op 

zoek is naar kerkelijke eenheid. Dit word al zichtbaar als we zien dat de stenen van de 
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kerkgebouwen, niet van het kerkelijk leven, maar van de gebouwen op zich naar mijn mening 

één voor één worden afgebroken door het streven naar meer kerkelijke eenheid. 

Ik heb in het begin ons indrukwekkende bezoek aan Getsemane aangehaald waar we op 

indrukwekkende wijze werden voorgelicht over het sterven van Jezus op die locatie. Ik ben er 

van overtuigd dat het sterven en de verzoening door dit sterven van Jezus niet binnen de 

kerkmuren van welke kerk dan ook blijft maar deze muren ver overstijgt  

God, uw en mijn schepper, is een goede God.  

Een God van overvloed van brood en wijn. 

Een God die vreugde wil brengen in ieders leven. 

Ik wil graag eindigen met een gedicht met een titel welke van toepassing is op ons allemaal. 

“Op de reis van het leven” 

 

Op de reis van het leven 

Kom je veel wegwijzers tegen! 

Sommige naar plaatsen waar het gras altijd groener is 

En sommige naar plaatsen waar bloemen van geluk en liefde welig groeien 

 

Op de reis van het leven 

Kom je veel mensen tegen 

Sommige omringt door een hoge muur van zelfvoldoening 

En sommige met open armen die vreugde en naastenliefde zaaien 

 

Op de reis van het leven 

Kom je veel handen tegen 

Sommige geopend uit onverzadigbaar egoïsme 

En sommige als symbool van wederzijdse vriendschap en respect 

 

Op de reis van het leven 

Kom je veel harten tegen 

Sommige versteend door het duistere karakter van eigenliefde 

En sommige gewarmd door onvoorwaardelijke liefde voor elkaar 
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Op de reis van het leven 

Kom je veel talen tegen 

Sommige rijk aan woorden van onbegrip en haat 

En sommige overgoten met de zoet geur van verzoening en verdraagzaamheid 

 

Op de reis van het leven 

Kom je veel stemmen tegen 

Sommige een klaagzang van onbeantwoorde verlangens 

En sommige een zachte symfonie van dankbaar geluk 

 

Op de reis van het leven 

Kom je ook eens wolken tegen 

Sommige als zwarte dekmantel; voor wegen slecht behandeld 

En sommige als nieuwe bron van herboren geluk 

 

Op de reis van het leven 

Kan je volop van de zon genieten 

Als je de schoonheid in de medemens ziet 

En deze warmte deelt met iedereen die je tegenkomt. 

 

Dank u wel. 

 

 

 

 

  


