
Adembenemend



Vergelijkbare bijbelstudies van Uitgeverij Boekencentrum:

Arjan Markus: Heel het leven.  regels voor discipelschap

Stefan Paas, Gert-Jan Roest & Siebrand Wierda: Geloven in de marge.

De eerste brief aan Korinte

Stefan Paas, Gert-Jan Roest & Siebrand Wierda: Eten met Jezus. Bijbel-

studies over maaltijden in Lucas

Stefan Paas & Siebrand Wierda: Ontworteld. Bijbelstudies over Daniël -

Stefan Paas & Siebrand Wierda: Zinvol leven. Prediker

Bernhard Reitsma: Onvoorstelbaar. Bijbelstudies over de gelijkenissen van

Jezus

André F. Troost: Kom tot rust. Het bijbelboek Hebreeën: medicijn tegen

keuzestress



Adembenemend

Nieuwe bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus

Bernhard Reitsma

Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer



Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het

keurmerk Forest Stewardship Council (FSC) draagt. Bij dit papier is het

zeker dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid. Ook is het

papier % chloor- en zwavelvrij gebleekt.

ISBN     

NUR 

Ontwerp omslag Mulder van Meurs

Lay-out en dtp binnenwerk zetR, Hoogeveen 

©  Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Alle rechten voorbehouden

www.uitgeverijboekencentrum.nl



Voor Heleen,
al 2 jaar adembenemend



Adembenemend

Uw majesteit is onaantastbaar
niemand is aan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga
koning van het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder
helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
van uw heilig aangezicht.

Toch bent U niet onbereikbaar
door uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!

Refrein
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met uw majesteit en pracht.

Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult
onuitsprekelijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond’lijk zijn uw wegen,
onvoorstelbaar is uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is uw kracht.



Toch bent U niet onbereikbaar
door uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!

Refrein

Uw wijsheid is onovertroffen
en uw woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is uw liefde
uw genade ongekend.
Here U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.

U bent adembenemend (x)

Tekst: Marcel & Lydia Zimmer

Van de cd De Hemel vertelt
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Woord vooraf

Hoe langer ik met de gelijkenissen van Jezus bezig ben, hoe meer
ze mij fascineren. Elke keer weer ben ik onder de indruk van de
wijsheid van Jezus. Het is een vreugde als je de strekking van een
gelijkenis gaat begrijpen en de boodschap helder wordt. Tegelij-
kertijd blijft het ook altijd schuren. Gelijkenissen zijn bedoeld om
ons uit te dagen, in beweging te zetten. Een gelijkenis is nooit uit-
geput en verrast je in elke situatie altijd weer opnieuw, confron-
teert je weer met andere aspecten van je geloofsleven. Het evan-
gelie heeft ook altijd iets ongemakkelijks, het staat haaks op hoe
ik van nature denk. Daarom daagt het evangelie van de gelijke-
nissen me uit. 

In Onvoorstelbaar. Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus
(Zoetermeer ) heb ik een aantal van mijn ontdekkingen ge-
deeld en geprobeerd te vertalen naar vandaag. Hier komen acht
andere gelijkenissen aan bod. Daarbij ben ik opnieuw sterk geïn-
spireerd door Kenneth Bailey. Hij groeide op in het Midden-Oos-
ten en woonde er lange tijd – en kent de cultuur van binnen uit.
Hij heeft zijn ervaring weten te verbinden met de uitleg van di-
verse gelijkenissen. Sporen van zijn denken zullen op de volgen-
de bladzijden zijn terug te vinden. De gelijkenis van het voorbij-
gaan (Marcus ) is voor mij al enige tijd geleden langzaam
opengegaan door het lezen van A. van de Beek, Wonderen en won-
derverhalen (Nijkerk , m.n. hoofdstuk ). 

Adembenemend is evenals Onvoorstelbaar begonnen als een se-
rie preken, die op deze manier voor meer mensen beschikbaar
zijn. Mijn hoop en gebed is dat de gelijkenissen zo tot leven ko-





men dat Gods goedheid velen overweldigt en uitdaagt zich in el-
ke situatie aan Hem toe te vertrouwen. 

Er is gebruik gemaakt van de NBV, tenzij anders aangegeven.
Met NBG wordt verwezen naar de vertaling van  van het Ne-
derlands Bijbelgenootschap.

  



Inleiding

Berend Maarsingh (-) was predikant en theoloog en do-
ceerde Hebreeuws aan de Universiteit van Utrecht. Als ik hem
zag, moest ik denken aan de profeet Elia: woeste, witte haardos
en een lange baard. Hij sprak altijd vol passie en in zijn preken
bracht hij onbegrijpelijke passages uit het Oude Testament tot
leven. Ik vroeg hem een keer hoe hij uit die moeilijke bijbeltek-
sten telkens weer een boodschap wist op te diepen. Zijn ant-
woord ben ik nooit vergeten. Hij zei: ‘Als je maar lang genoeg
op een tekst klopt, dan gaat deze op den duur wel open.’ Aan
die uitspraak moet ik vaak denken als ik met gelijkenissen bezig
ben. Het zijn vaak moeilijke verhalen, die we niet direct begrij-
pen. Ze zijn uit het leven gegrepen; de mensen in zijn tijd zagen
het voor zich. Dat geldt niet voor ons en we moeten ons 

jaar in de geschiedenis verplaatsen om iets te proeven van wat
Jezus bedoelde. En toch, als we blijven luisteren, en ons in de
context van de gelijkenissen en van de tijd van Jezus blijven ver-
diepen, gaat de tekst op den duur toch open. Dat is in ieder ge-
val mijn ervaring met de gelijkenissen die in dit boek zijn opge-
nomen. 

De boodschap die na (lang) kloppen tevoorschijn komt is
adembenemend. Net zoals in de gelijkenissen in Onvoorstelbaar
komt Jezus altijd weer terug bij de genade en liefde van God. Hij
kan daar niet genoeg over zeggen. Die liefde is ook altijd weer zo
verrassend. Elke gelijkenis kent onverwachte wendingen; het gaat
over mensen die ongebruikelijke dingen doen, er gebeurt van al-
les wat niet gewoon is. Daarmee wil Jezus op verschillende ma-





nieren onze ogen en ons hart openen voor die liefde van God, zo-
dat we ons over Gods genade gaan verwonderen. 

Anderzijds komt Jezus in de gelijkenissen ook altijd weer te-
rug op de manier waarop mensen op Gods genade reageren. Ook
dat is adembenemend. Als je gezien hebt hoe onvoorstelbaar goed
God is, dan kun je niet begrijpen dat mensen voor die goedheid
niet open staan, dat ze die liefde afwijzen. Sommige mensen zijn
zo op zichzelf gericht en overtuigd van hun eigen goedheid dat
ze Gods liefde en genade niet eens meer opmerken. Het komt in
deze gelijkenissen allemaal voorbij. Jezus wil ons ermee wakker
schudden. Hij houdt ons een spiegel voor en wil ons aansporen
ons leven opnieuw toe te wijden aan Gods genade en goedheid. 

Het eerste verhaal uit Marcus  is geen klassieke gelijkenis. Het
is een verhaal waarin Jezus over het water loopt om zijn discipe-
len te helpen. Toch is het tegelijkertijd ook een metafoor, die di-
rect aansluit bij het voorgaande, waar Jezus een grote menigte
mensen te eten geeft met maar vijf broden en twee vissen. In On-
voorstelbaar heb ik uitgewerkt hoe dat verhaal in wezen een ge-
lijkenis in actie is, waarin Jezus wordt beschreven als de (goede)
herder uit Psalm . In Marcus :- gaat dat verhaal uit Mar-
cus :- verder.

De andere hoofstukken gaan wel over echte gelijkenissen. In
deel  komen die verhalen aan bod, waarin de nadruk ligt op Gods
goedheid. In deel  verschuift de aandacht naar de manier waar-
op mensen op Gods goedheid reageren.

Aan alle hoofdstukken zijn gesprekvragen toegevoegd, voor
bespreking in kringverband. Ze zijn echter ook geschikt voor per-
soonlijke meditatie.

 



I Adembenemend: God komt voorbij

De geschiedenis van Jezus die over het water loopt heeft altijd tot de
verbeelding gesproken. Jezus kan dingen die niemand kan. Daaruit
kun je in stormachtige perioden van je leven hoop putten. Misschien
dat we net als Petrus in Matteüs  ook over het water kunnen lo-
pen en de stormen in ons leven met voeten kunnen treden. De er-
varing is echter dat we telkens weer kopje onder gaan. De vragen die
dat oproept kunnen ons ontmoedigen. Waarom loopt Jezus wel over
het water, maar helpt hij ons niet? Dan krijgt het verhaal iets wrangs.
Als we goed letten op de context, blijkt dat het verhaal het karakter
heeft van een gelijkenis. Het is een gelijkenis over ‘voorbijgaan’ en
daarin ligt een bijzondere boodschap verborgen voor ons vandaag,
als we overspoeld dreigen te raken door de golven en de duisternis.
Daarmee is de toon voor de gelijkenissen gezet. God komt voorbij!




