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titel: een sterk hart

stil moment, bemoediging en groet

Laten wij stil worden voor het Aangezicht van de Eeuwige, onze God.

Onze Hulp is de NAAM: IK ben die IK zijn zal,
Schepper van hemel en aarde,
die trouw is voor altijd
en nooit loslaat wat Zijn hand ooit begon.

Met vrede gegroet en gezegend met licht, u, jij, wij,
nu wij hier samenzijn in dit huis dat wij wijden 
aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen

inleiding gebed om ontferming

Deze vierde zondag in de Veertigdagentijd heet 
Laetare, Verheug u, verheug u met Jeruzalem,
bedroefde, juich over haar. De kleur van deze
zondag is Roze, iets van het Licht van het komende
Paasfeest mengt zich met het diepe paars. Het is
bijzonder, om juist vandaag, deze stola te dragen.
Twee jaar geleden, vandaag op de opnamedag
precies, heb ik die cadeau gekregen voor mijn
verjaardag. En ja, dat is vandaag, de eerste
lentedag dat mijn moeder en vader hun vierde kind
mochten ontvangen. 

Ons gebed om ontferming is lied 51a, de bewerking
van Ida Gerhardt en Marie van der Zeijde van
Psalm 51. Bij dit lied ziet u een roze roos, passend
bij de kleur van deze zondag. 

Over deze roos schreef ik gisteren op Facebook: 21/40 Aan de roze Roos. Gekregen
van de bloemiste, omdat jullie al wat over datum begonnen te raken. Nou van harte 
welkom hier, wat ben je fotogeniek zeg! Kijken naar jou, lieve roos geeft rust.  Nu er 
steeds minder live-ontmoeting mogelijk is met medemensen, zijn deze ontmoetingen 
des te meer waard. En wat luiden jullie, roze rozen, mooi de komende roze zondag 
Leatare (verheug je) in!  



De Schriftlezing voor vandaag is uit 
Exodus, wij vervolgen onze 
ontdekkingstocht door dit boek van 
bevrijding en uittocht. Na de lezing uit 
Exodus 7:8-25 horen wij lied 178, When
Israel was in Egypts land… Hierbij zien 
wij een witte lelie aan wie ik afgelopen 
woensdag schreef: 19/40 Aan de Lelie. 
Jij bent vanmorgen ontloken in de 
bloemenpluim. Samen met de 
Delphinium van gisteren en de Gerbera 
van morgen bid je mee vandaag op 
deze Landelijke Gebedsdag. We bidden
in verbondenheid en jij gaat voor in 
gebed. Je bent eerlijk, kwetsbaar, open.
Je vraagt niet het onmogelijke, je vraagt
niet om niet-reële wonderen. Je vraagt 
wel om kracht, moed en zegen. Je 
benoemt de slachtoffers op zovele 
terreinen, niet alleen in je eigen 
omgeving of land, maar wereldwijd. Je 
dankt voor de helden in de zorg, en 
voor allen die zich met hart en ziel 
inzetten voor het welzijn van ons allen. 

overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God.

Het harde hart van de Farao uit Angstland, dat hart dat steeds maar harder werd en 
wreder, lijkt in niets op het hart van onze Koning Willem-Alexander die eergisteren 
een steengoede toespraak richtte tot ons allen. Tot ons àllen, waarbij het meest 
ontroerende was, vond ik, dat hij ook de kinderen toesprak. En dan hoor ik van een 
ouder dat haar kind van vier geraakt was en zich dicht tegen haar moeder aandrukte.
Zo kan het dus ook, en zo moeten wij er ook mee aan. Waar harten soms hard zijn, 
waar de jakhals in ons reageert op situaties, waar we soms onze frustratie niet voor 
ons kunnen houden, zie ik ook harten zachter worden, milder, meer lijkend op een 
giraf, het landdier met het grootste hart van alle landdieren, omdat die grote hals ook 
goed doorbloed moet worden. 

Wat een tegenstellingen toch: harde, wrede, boze harten. En zachte, milde, 
liefdevolle harten. En wat een tegenstrijdige gevoelens toch ook: vaak levend in één 
en hetzelfde hart. Soms is het zoals Rob de Nijs het eerlijk zong: er is geen banger 
hart, geen banger hart dan dat van mij. En soms springt datzelfde hart op van 
vreugde als er een verrassend ontroerend teken van medeleven komt. Soms beleeft 
ons hart vier seizoenen in één dag. Zo complex zitten wij in elkaar en daar mogen we
volstrekt eerlijk over zijn naar elkaar. 



Wat er de afgelopen dagen gebeurde is onbeschrijflijk. Zoveel tegelijk. Een minister 
ging onderuit, velen werken zich veel meer dan drie slagen in de rondte. Leve onze 
zorgverleners, helden, echt waar! En respect, groot mededogen als je dat even niet 
meer lukt. We horen aantallen, ze nemen hand over hand toe, de geïnfecteerden, de 
gestorvenen, de schrijnende situaties van eenzaamheid door gedwongen isolatie. 
We horen over een economie die wereldwijd weer in een crisis kan geraken. We 
horen van een op Farao-gelijkende wereldleider die vaccins voor zijn land alleen wil 
claimen. 

Maar we horen ook onze burgemeester, in zo korte tijd al een echte burgervader. En 
de koning, en de premier en de nieuwe minister. Hun boodschappen zijn niet soft, 
niet zalvig, hun boodschappen zijn duidelijk, oprecht, helder: neem je 
verantwoordelijkheid, houd afstand, wees voorzichtig, zorg ook goed voor jezelf. 

Een interessante observatie die ik doe in het lezen van Exodus 7 is dat de 
Naardense Bijbel van Pieter Oussoren niet spreekt over een ‘hard’ hart van farao, 
maar over een ‘sterk’ hart. In het geval van die nare farao betekent dat niet veel 
anders dan dat hij onvermurwbaar is, dat hij ondanks alles wat er om hem heen 
gebeurt aan leed en lijden toch zijn eigenbelang en macht belangrijker vindt. Hij zou 
werkelijk nooit een minister aangesteld hebben die uit een partij van de oppositie 
afkomstig is, hij weet van geen wijken. Hij gaat ook nooit onderuit, want hij wordt 
goed in het zadel gehouden. Nou ja, of hij niet onderuit zal gaan… uiteindelijk wel, 
maar nog niet.

Maar nu: u, jij, ik, wij: we kunnen zowel een zacht, liefdevol als sterk hart hebben. 
Dat bedoel ik niet letterlijk, maar in de zin van: een hart dat klopt, dat zich sterk 
maakt voor het steunen en bemoedigen van anderen, op zovele manieren en in een 
enorme veelkleurigheid van creativiteit. 

In de verhalen van Exodus horen we voortdurend dat God het hart van Farao 
verhardde, dus dat God er als het ware voor zorgde dat zijn volk steeds meer te 
lijden kreeg. Dit is een Godsbeeld waar velen, ook ikzelf, niet zo veel mee aan 
kunnen. Misschien is het kort door de bocht, maar ik zeg het maar even zo kort door 
de bocht dan: God veroorzaakt geen ziektes, geen Corona, geen kanker, geen 
aardbevingen of auto-ongelukken. En God verhardt harten niet tot onvermurwbare 
monsters, zoals die geschifte Farao.

God kan harten wel sterk maken en kracht geven. Harten die zich hard maken voor 
het goede, harten die kloppen op het ritme van de liefde. Harten die verrassend 
opengaan, als een ontluikende magnolia aan het begin van de lente. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer, U laat nooit alleen. 
Abba Vader laat mij zijn, slechts van U alleen.  

Amen

voorbeden: Thomas Naastepad, Uitkomst in de benauwdheid, blz. 17



Het slotlied is lied  636, een lied van André
Troost, met een melodie van Gerrit t Hart. Dit lied,
uitgevoerd door het Vocaal Theologen Ensemble
onder leiding van Hanna Rijken, gaat gepaard
met het beeld van een witte gerbera, die als een
zon over ons opgaat

zegen

Dan spreekt de ENE tot Mozes en zegt: ‘Spreek
tot Aäron en zijn zonen, zo zult ge de kinderen
Israëls zegenen, door hun te zeggen’:

De ENE zal je zegenen en je bewaken,
de ENE laat zijn aanschijn tot je oplichten en is je
genadig, de ENE heft zijn aanschijn tot je op en
legt op jou vrede!

Amen


