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“In den beginne was het Woord, en het Woord was met God, en het Woord 
was God.”

Het licht was vanaf het begin; àlle dingen zijn door het Licht gevormd. Als er 
helemaal geen licht zou zijn op aarde, alleen maar duisternis, zou er geen 
leven bestaan. Licht wordt soms ook de Zoon van God genoemd. De Zoon 
betekent de geestelijke zon, een geestelijk zonlicht dat binnenin, achter en 
overal om de zon heen bestaat. Zoals fysieke zonnestralen voortdurend de 
aarde bestralen, leven en licht schenkend en harmonie in de natuur, zo geeft 
de geestelijke Zon leven en licht aan de ziel van de mens.
De fysieke zon kun je voelen, maar tegen de Zon in kijken is eigenlijk niet 
mogelijk. Het is te groot, te fel!  Het Licht van de zon doortrekt al het leven! 
Het licht van de zon bereikt ons mensen in de vorm van de kleurrijke zeven 
stralen van het spectrum.  Iedere straal is met de zon verbonden. Deze zeven 
kleuren worden allemaal uit de zon geboren. Iedere kleur heeft haar eigen 
speciale toon waarop zij vibreert en waarop de mens reageert. Alle kleuren 
zijn in het licht van de zon gevat. Elke kleur ademt de zon! Elke kleur is een 
herinnering aan; ”En er was Licht!”

Deze tekst die een van de leden van onze ontmoetingsdienstcommissie vond, 
verwoordt heel mooi waar we al denkend en sprekend op uit waren gekomen toen 
we de Evangelielezing voor vanmorgen hadden gelezen en op ons in lieten werken 
en het er over hadden. 

We kwamen uit op wat je zou kunnen noemen 'veelkleurig discipelschap', een palet 
aan mogelijkheden die leerlingen van Jezus hebben om Hem te volgen en zijn Licht 
in de wereld te brengen. En dan hebben we het niet alleen over zijn discipelen van 
toen en daar, maar we hebben het dan ook over ons, wij hier en nu.

Bij de ingang zijn ballonnen uitgereikt. Ik wil vragen of degenen die een witte ballon 
hebben gekregen die willen opblazen, en er geen knoopje in te leggen, maar wel 
vast te houden...

Witte ballon, symbool van dat ene licht.

Degenen die een rode ballon hebben gekregen mogen die nu opblazen. 



En m even in de lucht houden, voorzover die nog heel is gebleven.

We gaan naar de oranje ballon....

en de gele....

en de groene...

en de blauwe...., dat zijn er heel veel volgens mij....

en uiteindelijk ook de roze....

Houd maar eventjes allemaal in de lucht.....

En nu zachtjes leeg laten lopen....
 
Nou, dit was een moment van heerlijk genieten. Iedereen die nog durft te beweren 
dat de kerk saai is, had dit even mee moeten maken....
 

De kleur is groen, de liturgische kleur van de groene zomer en de groene herfst, na 
het achtereenvolgens paars, wit, groen, paars, wit, rood van het voorbije 
Feesthalfjaar... nu een hele tijd dezelfde kleur. Het is het antwoord op wat ons 
gegéven is en wat zich ontvouwen heeft het afgelopen half jaar in de gang door het 
leven van Jezus. Je zou kunnen zeggen: dat Woord, dat Licht dat Hij namens God de
Vader is, heeft zich verspreid en ontvouwen en nu is het aan ons om op dat Woord 
een àntwoord te geven. 

Als geroepen mensen, net als die leerlingen van Jezus. Jezus constateert dat de 
oogst groot is, maar de arbeiders weinig. Dat is een bijzondere opmerking van Hem, 



die we even op ons in moeten laten werken. Hij zag een mensenmenigte en Hij 
voelde medelijden met hen, die zich niet zo vrolijk aan Hem voordeed zoals jullie dat 
zojuist even in alle vrolijkheid deden. Jezus ziet een mensenmenigte voor zich – en 
Hij neemt dit zich op – en Hij voelt een diep medelijden met hen omdat zij er uitgeput 
en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Deze mensen, deze mensen 
hebben dus dus een herder nodig... Of: deze mensen hebben hulp nodig. Of: deze 
mensen hebben iemand nodig. 

En nu zou je kunnen zeggen: deze mensen hebben de Goede Herder nodig, en de 
Goede Herder gaat voor hen allemaal zorgen. Bijna zou je dat hebben kunnen 
denken en in het begin van de lezing: “Jezus trok langs álle steden en dorpen, gaf 
onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en 
genas iedere ziekte en iedere kwaal. Iedere ziekte en iedere kwaal in alle steden en 
dorpen. Hier lijkt het er op dat Hij als Goede en Alomvattende Herder voor iedereen 
tegelijk gaat zorgen. 

Maar dan meteen daarna zegt Hij: “de oogst is groot, (dus je zou kunnen zeggen: de 
nood is groot, de mensen hebben veel nodig) de arbeiders weinig.”  Er zijn helpende 
handen nodig, er zijn mede-arbeiders nodig, er zijn mede-herders nodig!

Volgende stap: “Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om
onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en kwaal te genezen”.

Het Ene Witte Licht, Jezus, Zon, Zoon van God, vertegenwoordiger van dat eerste 
Scheppingslicht dat God is, dat gaat zich verspreiden in de vorm van de kleurrijke 
zeven stralen van het spectrum. Dit lijkt een beetje op wat er met Pinksteren 
hoorden, hoe het vuur zich verdeelde over de hoofden van de leerlingen. En ook 
daar: dat ene vuur van de Geest verdeelt zich over een ieder van hen. 

En dan worden hun namen genoemd. De twaalf namen van de twaalf leerlingen die 
Jezus zich vanaf hoofdstuk 4 van Matteüs bij zich verzameld had. Meteen vanaf het 
begin van zijn openbare optreden, meteen dus na zijn doop in de Jordaan door 
Johannes en zijn veertigdaagse verblijf in de woestijn, meteen dus vanaf het begin 
nogmaals, heeft Jezus leerlingen bij zich gehad. Eerst horen zij, zij horen die 
indrukwekkende Bergrede: Matteüs 5, 6 en 7.  Dan zien zij, zij zien hoe Jezus 
mensen geneest en hoe hij de woelige elementen van een stormend water tot 
bedaren brengt. En na nog een aantal verschillende genezingen, worden nu de 
leerlingen begenadigd met gaven en uitgezonden om samen mét Jezus het Licht 
verder te verspreiden en te verdelen. Al bij zijn leven, zolang Hij dus in zijn openbare 
leven heeft gewerkt: leerlingen om hem heen!

Dit is een belangrijke constatering: Jezus heeft meteen leerlingen betrokken, dus ze 
zijn niet pas in actie gekomen met Pinksteren. Wel is het zo dat ze met Pinksteren en
daarna zélf in actie kwamen, zonder de fysieke aanwezigheid van Jezus, maar wel 
mét en in de kracht van de Geest. 

Deze leerlingen met hun namen, met hun verschillende karakters, en niet allemaal 
even verheven, van één wordt gezegd 'die hem zou uitleveren'. Deze leerlingen met 
hun verschillende gaven en gebreken, zíj zijn het die door Jezus worden uitgekozen 
en gezegend om op pad te gaan en vrucht te dragen. 



En met een behoorlijke opdracht: macht om onreine geesten uit te drijven en iedere 
(weer dat iedere) ziekte en kwaal te genezen. Nu horen we daar in het vervolg niet 
heel veel over, hoe dat in de praktijk ging. Wel horen we in de Handelingen van de 
apostelen verhalen over de genezende en helende kracht van Jezus' volgelingen. 

Maar dat: 'iedere ziekte en iedere kwaal'. En verderop nog: 'genees zieken, wek 
doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit'. 

Dat is nog al wat, waarmee zij op pad worden gestuurd. En het klinkt ook groots en 
misschien wat al te groots en misschien kan dit ook moeite of pijn oproepen, als 
jijzelf ziek bent, aan een kwaal lijdt, misschien wel ongeneeslijk of chronisch, als de 
dood niet voorkomen kon worden en je lijdt aan geestelijke nood. Waarom is er dan 
geen leerling van Jezus of Jezus zelf bij jou gekomen? Moet je dan maar mazzel 
hebben gehad als je in zíjn tijd leefde, in hun tijd en het geluk dat je ze tegenkwam, 
of dat ze op jouw pad kwamen?

Hier kan het verhaal stagneren. Hier kun je afhaken. En zeker als je lijdt en diep lijdt 
en voortdurend bidt om heling, om genezing, om uitzicht, om verlichting en het komt 
maar niet... Zou je dan dit verhaal, en zou je dan niet allerlei andere vergelijkbare 
verhalen terzijde moeten schuiven en misschien zelfs maar de Bijbel dichtklappen en
stoppen met geloven, omdat het blijkbaar voor jou niet is weggelegd. 

Bij het nadenken over deze tekst hebben we hier nadrukkelijk en serieus bij stil 
gestaan. En er ook iets ongerijmds overblijft, iets dat schuurt.

Maar vervolgens kwam er enig omdenken. Door het verhaal iets dichterbij te halen, 
en het in het nu te plaatsen. En op de plaatsen van de namen van de leerlingen van 
Jezus ònze namen te plaatsen. Je eigen naam in te vullen in dat rijtje van discipelen 
van Jezus. Is dat niet hoogmoedig, om jezelf zomaar leerling van Jezus te noemen? 
Hij heeft hen toch Zèlf uitgekozen?

Dat klopt, maar Hij heeft ook u en jou en mij uitgekozen. En niet alleen mensen met 
een ambt, of een taak of een functie, maar ons àllemaal, in al onze veelkleurigheid, 
met àl onze uiteenlopende gaven èn gebreken en met àl onze aarzelingen. Maar ook
met àl onze talenten, die zo veelkleurig zijn als een regenboog, die het spectrum van 
dat éne Licht laat zien en waar met al die talenten, zo kleurig en zo veelkleurig nog 
lang niet alles van is benut.

De oogst is groot, arbeiders weinig, dat geldt nog steeds. Dat is een omkering van de
gedachte dat er geen behoefte zou zijn aan hulp, of aan geloof of aan zingeving. De 
behoefte is groot, maar de manier om er om er op in te spelen blijft nog een beetje 
steken. Misschien om dat het aantal arbeiders weinig is, en ja... er zijn vele 
vacatures, met name in het pastoraat, maar dan nòg zou je kunnen bedenken dat er 
misschien ook andere mogelijkheden zijn om meer aansluiting bij elkaar te vinden. 
Om jóuw kleur aan te laten sluiten bij de kleur een ander, zodat er een 'klik' ontstaat, 
een herkennen, zodat er meer uit te halen is, zodat daar meer herkenning, erkenning
is, en je zo samen kunt groeien aan elkaar. 



Het kan de moeite waard zijn om bij onszelf te ontdekken waar onze specifieke gave 
ligt, welke specifieke kleur er bij ons past, en hoe je die zou kunnen inzetten. En 
daarmee zeg ik echt niet meteen dat u allemaal een vacature moet vervullen, want 
zo is deze overdenking niet bedoeld, maar wel om bij jezelf na te gaan hoeveel meer 
waard je bent als die veelkleurige leerling van Jezus, die dat Ene grote Licht in 
allerlei stralen, in het spectrum van die zeven stralen over ons uitspreidt en ons die 
veelkleurigheid geeft, altijd in verbinding met die Bron. Dat is een verwondering die 
wij op ons in mogen laten werken als een kind van God.

Die we op ons in mogen laten werken door nog één keer de ballon die je is gegeven  
is op te blazen en dan deze keer, voorzover ver je dat gegeven is en je daar toe in 
staat bent helemaal vol te blazen.

En nu al onze veelkleurigheid de wereld in te zenden!

Amen!



dankgebed, voorbeden, stil gebed, 

Johan
Eeuwige Onze God
Vader en Moeder van ons leven,
Bron van ons bestaan,
U loven wij om het Licht van het begin, dat zich in vele kleuren over deze schepping 
heeft verspreid, en Uw schepselen heeft gezegend met ieder een unieke 
weerspiegeling van uw eeuwig Licht en uw oneindige liefde.
Met de kleuren van de regenboog, uw grootse teken van hoop tegen alle wanhoop, 
komen wij bij U met onze dankzegging en voorbede. 

Klaske – Rood
Wij loven U om de Heilige Geest van Pinksteren, die als een vuur vol rode liefde door
deze wereld waaien wil en mensen raakt met inspiratie en nieuwe moed. Kracht en 
energie, warmte en passie, creativiteit en geluk, dat wij die mogen ervaren in de 
kracht van uw liefde! Maar voor wie lijdt aan liefde op welke manier dan ook en voor 
wie in nood en gevaar is bidden wij om uw nabijheid. En voor al wie werkt als 
hulpverlener bij Rode Kruis of Brandweer, geef hen moed en kracht. 

Johan – Oranje
Wij loven U om de oranje energie van de Zon en het zachte schijnsel van de Maan, 
om de levensvreugde en de glans waarmee deze kleur schepselen doet oplichten, 
en kan vervullen met tevredenheid. Maar om hen die lijden aan de hitte van de zon in
streken waar de aarde verschroeit: ontferm U over hen! Voor onze koning en 
koningin en heel hun familie bidden wij, de Oranjes. En voor hen die deze kleur 
gebruiken voor boos nationalisme en intoleratie jegens andersgekleurden, geef 
mildheid en open hun ogen en harten. Voor gelovigen die deze kleur als hun kleur 
zien, zoals de broeders van Taizé, vervul hen met uw gloed.  

Klaske – Geel
Wij loven U om het heldere gele licht, en om de verlichting van heldere geesten, van 
wijsheid, kennis en wetenschap. In uw licht zien wij het licht, in uw wijsheid mogen wij
wijsheid leren. Dat wij in een wereld vol dwaasheid en jaloezie een ander geluid 
mogen laten horen, en steeds weer bidden om inzicht. Voor intellectuele en wijze 
mensen, voor hen die ons voorgaan in de bestudering van de Schrift en Theologie, 
voor docenten en studenten en voor allen die zich blijvend willen verdiepen in meer 
dan alleen het oppervlakkige: verlicht hen, o God en schenk hen de vreugde van de 
ontdekking. 

Johan – Groen
Wij loven U om de adembenemend mooie natuur, het groene leven, om planten en 
bomen, om landschappen met groene weiden, waarin opgejaagde zielen tot rust 
mogen komen. Om groei en bloei waarmee U, liefdevolle Vader Moeder Aarde 
versiert in voorjaar en groene zomer. Maar tegelijk roepen wij om ontferming om 
diezelfde natuur, wanneer wij die bedreigen, wanneer wouden gekapt worden, 
landschappen volgebouwd en de groene weiden verschralen. En om wie zich groen 
ergert, dat er een andere gemoedstoestand komen mag, die van verwondering. Dat 
wij uw levenswekkende kracht mogen inademen.



Klaske – Blauw
Wij loven U om helder water, om zeeën en oceanen en rivieren en bronnen. Uw 
aanwezigheid in hemels blauw. U loven wij om drinkwater, zo niet vanzelfsprekend 
voor velen. En daarom ook bidden wij om allen die verdorsten, om mensen die 
dagelijks eindeloos ver moeten lopen om een beetje drinkwater te vinden. Om 
mensen wier bronnen opgedroogd zijn, ook in geestelijke zin. En om wie zijn in nood 
op zee, letterlijk... de vele vluchtelingen die verdrinken, een humaan drama. En voor 
hen die in een levensfase vol storm, deining en angst zijn. Dat uw levend water onze 
zielsdorst mag lessen.

 
Johan – Indingo
Wij loven U omdat U zich Drie-enig hebt laten kennen aan deze wereld. Indingo is 
daarvan de kleur, het oersymbool. Dat U ons besef van het goddelijke in ons hart 
hebt gelegd. Dat U ons hebt geopend voor uw wegen en uw heilige wet van liefde 
voor schepping en medemens. Dat wij onze geestelijke kracht mogen inzetten, met 
temperament en enthousiasme.  Dat we open blijven staan voor nieuwe ontwikkeling 
in ons leven en ons steeds weer willen verbinden met elkaar en met U. 

Klaske  – Violet
Wij loven U om de mogelijkheid om tot inkeer en bezinning te komen, niet alleen in 
de paarse tijden van ons kerkelijk jaar, maar iedere dag opnieuw. Wij loven U om 
Hem, Jezus, die het ons heeft voorgedaan met al zijn passie voor al uw kinderen, 
ongeacht welke kleur, afkomst of welk verleden zij ook hadden. Zijn passie tot het 
uiterste, ook de passie van het lijden. En daarom roepen wij U om ontferming voor 
allen die lijden aan het leven, die verdriet, rouw, angst, schraalheid en liefdeloosheid 
ervaren, soms permanent. Kom o Heer, raak deze harten met uw passie en geef 
geborgenheid en veiligheid.

Johan 
Geef geborgenheid en veiligheid als wij nu onze harten voor U openen in de stilte....

En hoor ons, goede Goed, als wij nu, op deze vaderdag. samen met Jezus tegen U 
mogen zeggen

 Onze Vader (gezongen) 


