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Uit de pastorie 
 
Wat kun je ontzettend veel schatten in de Bijbel vinden, door alleen al heel secuur te lezen. Ik merkte 
dat dat zondagmorgen de ervaring van velen was, toen we in de doopdienst de bekende geschiedenis 
uit Markus 10 lazen waarin Jezus de kinderen zegent die bij Hem worden gebracht. In de wandelgangen 
hebben we Jezus’ boodschap altijd zo opgevat, dat je moet worden als een kind om het Koninkrijk 
binnen te gaan. Als je goed leest, zie je dat er iets heel anders staat. Sowieso is het opvallend dat Jezus 
niet zegt hoe je het Koninkrijk wél binnengaat, maar wel hoe je het níet ontvangt. Wie meent het 
Koninkrijk binnen te kunnen gaan (zoals de rijke jongeling, meteen daarna), die staat juist buiten. Ook 
wie meent als een kind te zijn, en de kwaliteiten van een kind te hebben, die staat ook buiten. In het 
kind-zijn zit niets verdienstelijks. Daarom leert de Heiland ons iets anders: het Koninkrijk kun je slechts 
ontvangen als een kind. Van (tegen)prestaties van een kind is geen enkele sprake. Je ontvangt het op 
de wijze van de genade. En daar is de kinderdoop dan weer zo’n sprekende uitdrukking van!   
Fijn trouwens dat zoveel gemeenteleden, ook jongeren, na de dienst de doopouders de hand komen 
drukken om hen Gods zegen toe te wensen! 
 
Komende zondagavond is de dienst een themadienst. We zoeken dan altijd naar een thema dat in het 
leven van jongeren een hot item is. Niet alleen ouders, maar ook jongeren zelf geven aan dat de social 
media zo’n dagelijks terugkerend onderwerp zijn. En dat het een hele worsteling is om de invloed van 
deze media binnen de perken te houden, ook in je leven met de Heere. Hoeveel stille tijd brengen we 
door bij een open Bijbel, en hoeveel bij onze smartphone? Vroeger zeiden we: God is altijd bij je – nu 
zeggen we: je smartphone is altijd bij je, je kunt dag en nacht contact onderhouden met de hele wereld. 
En wat voedt en vormt ons innerlijke leven van denken en geloven? Een heleboel vragen en zorgen, 
die we samenvatten in het thema ‘Online met God’. Nee, we gaan niet zeggen dat al die social media 
verkeerd en duivels zijn. En we gaan ook niet zeggen dat je minder moet appen en meer moet 
Bijbellezen – al is dat natuurlijk wel een heel goede raad! Maar we willen in deze dienst wat verder 
komen: hoe kun je in dit digitale tijdperk met zijn continue en overmatige communicatie de stem van 
God horen én volgen?  
 
Na zondag breekt voor velen de voorjaarsvakantie aan. Ook wij gaan even ‘uit de lucht’. Sinds de 
herfstvakantie heb ik zonder onderbreking doorgewerkt, we zien dus echt uit naar een weekje rust. Ik 
eindig daarom met een hartelijke voorjaarsgroet uit de pastorie, mede van mijn vrouw.  
 
Uw A.J.M.  
 


