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Tekst Calibri 12 pt 
De pot met stenen 
 
Elf jaar geleden, bij mijn bevestiging in deze kerk,  heb ik een verhaal verteld.  
Weet iemand nog welk? 
Dit verhaal... 
Iemand vraagt een wijze: hoe kom je in een onrustige wereld in balans. 
Kijk, zegt ze.  
Ze pakt een pot en doet daar grote stenen in.  
Er is voldoende ruimte. 
Er kan nog meer bij. 
Ze legt kleinere stenen, naast de grote in de pot.  
Is de pot nu vol? 
Nee, er kan nog meer bij. 
Ze pakte kiezels en ook die vinden een plek naast de grote en kleinere stenen. 
En nu dan, is de pot nu vol. 
Nee ook zand kan er nog bij. 
Kijk maar. 
En ook het water op de stenen in de pot.   
 
Als je begint met de grote stenen, is er ruimte, ook voor andere, kleinere dingen 
Maar doe je het andersom  
Vul je de pot eerst met water, dan zand, dan kiezels, dan….. 
Dan is de pot al zo vol.  
 
Wat zijn de grote stenen van je leven 
Hebben die voldoende plek 
Of gaat je leven op aan zoveel kleinere zaken dat je uit het oog verliest wat het grootste gewicht heeft… 
 
Zingen 
Kind van de aarde, kind van de hemel 
Kind van het licht 
Kind van de liefde, kind van de hoop 
Wij geloven in jou 
 
Kind van de aarde, kind van de hemel 
Kind van het licht 
Kind van de liefde, kind van de hoop 
God gelooft, god gelooft, God gelooft in jou 
 
Uitdelen van snoepstenen 



Preek over Deuteronomium 6 
 
Wat zijn de grote stenen, de hoofdzaken van jouw leven. 
Op die vraag zal ieder een eigen antwoord geven.  
Misschien zeg je: vriendschap of liefde. Misschien denk je aan kinderen. 
Misschien aan wat je doet. Misschien denk je aan onvervuld verlangen. 
Wat is echt belangrijk voor je.  
Met die vraag krijgen we allemaal te maken.  
Helemaal als het leven pijn doet, door ziekte of rouw.  
Dan ervaar je dieper dan ooit wat er echt toe doet en wat niet. 
Echte belangstelling en niet een obligate vraag in het voorbijgaan: alles goed?  
Je leert in tijden van nood wat en bovenal wie belangrijk voor je is. 
 
Over hoofdzaken en misschien nog wel meer hartszaken gaat in de kerk.  
Niet alleen daar of hier. Je kunt het overal over de belangrijke dingen van je bestaan hebben: thuis, op 
straat, in het Bonte paard, bij de bakker, op de hei of in de polder. 
Ook hier.  
Een kerk is er om je leven onder ogen te zien, met het licht en het donker, met de gaafheid en de 
barsten daarvan. Je ontmoet hier anderen en je ontmoet jezelf. 
En je ontmoet hier de vraag: wat, wie is bij alles voor mij essentie.  
 
Geloven was in het gezin waarin ik werd opgevoed heel belangrijk.  
In de ogen van velen zal het nu streng en zwaar lijken. Als kind vond ik preken van mijn vader veel te 
lang: drie King pepermuntjes, 34 minuten.  
Maar al kon ik hem niet volgen, ik herinner me vooral dat het van binnen uit kwam en echt was. Ook bij 
mijn moeder: die liedjes zong bij het harmonium, met als voorspel de laatste regel vooruit. Geloven 
hoorde tot de grote stenen van het leven. 
Ook bij mijn oma. Ze had boven de deur van haar slaapkamer dit hangen. 
  

 
 
Ik zal u niet begeven en u niet verlaten…  
Deze woorden boven je hoofd, hadden iets zegenends.  



Het bordje kreeg ik uit de erfenis. Het heeft lang op zolder in een stoffige kast gelegen. Toen ik het 
terugvond kwam niet alleen mijn oma’s huis, maar ook iets van haar doorleefde vertrouwen bij me 
terug. 
 
Ik was kind van mijn tijd. Geloven kreeg ik mee, maar werd op den duur ook onvanzelfsprekend. 
Geloven zoals mijn ouders en grootouders, kon ik niet.  
Ik had teveel vragen. Teveel kon ik niet rijmen. 
Bijbelverhalen hadden nauwelijks betekenis. Ik kon niets met dogma’s over almacht.   God was vooral 
onwerkelijk en onvoorstelbaar. 
Geloven gleed weg uit mijn leven. Helemaal verdween het niet.   
En: het liet me niet los. 
 
Een vader zegt tegen zijn dochter. 
Hier is mijn geloof. Ik geef het je. 
Het is belangrijk voor me geweest, mijn leven lang. 
Ik hoop dat het ook voor jou van betekenis zal zijn. 
Of dat zo is, weet ik niet.  
Dat is aan jou.  
Doe er mee wat je wilt.  
Als je het wilt inwisselen voor iets anders, ruil het dan voor iets dat beter is. 
 
Ik ben geloven kwijtgeraakt en ik heb het ook herontdekt. 
Een paar mensen hebben me daarbij geholpen. 
Ik weet sinds kort: Erasmus. De man van de brug, het ziekenhuis, maar vooral van de bijbel. Vijf eeuwen 
geleden herontdekt hij de oude Bijbeltalen. Hebreeuws en Grieks. Hij zei: alle kerkelijke dogma’s hebben 
de kern van geloven ondergesneeuwd. Lees wat er oorspronkelijk in de Bijbel staat. 
Dan gaan die teksten voor je leven.  
Ik heb dat gemerkt. Ik heb in de jaren dat ik predikant ben wekelijks de grondteksten gelezen. Het was 
soms zwoegen en doorzetten.  
Maar allemachtig wat is dat leuk en zinvol. Ik ontdekte: als je leest wat er letterlijk staat, worden die 
oude teksten niet enger, maar ruimer. 
Dan komen ze dichtbij als spiegels voor ons dagelijkse leven.  
Een tweede die me verder hielp was Cas Labuschagne, een Zuid-Afrikaanse hoogleraar die in Groningen 
werkte.   
Hij zei: het is vreemd dat in de kerkgeschiedenis nauwelijks geschreven is over de meest fundamentele 
vraag: wat bedoel je met God.   
Ik hoor zeggen: Ik geloof wel of ik geloof niet in God. 
Posities lijken vaak vast te liggen. Maar voor je tot conclusies komt: 
waar heb je het over, wat bedoel je met God.  
 



 
God, die naam kom je tegen in een klein kokertje, de mezoeza, dat Joden aan hun deurpost hangen. Als 
je binnengaat kun je het zien en even aanraken. 
In de mezoeza zit een briefje met paar zinnen.   
Die woorden behoren voor Joden tot de grote stenen van het leven. 
Ze vatten de hele bijbel samen in enkele woorden. Meer hoef je niet te weten.  
Maar je moet ze ook niet vergeten. Daarom hangt de mezoeza aan de deurpost. 
Op het briefje staat:  
Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is een. 
Je zult liefhebben de Heer met heel je hart, met heel ziel, met al je kracht 
 
Je leest de naam God.  
Bijbelschrijvers weten: er zijn honderden goden en je kunt er alle kanten mee op. Goede en hele 
verkeerde. God kan een hogere of dwingende macht zijn die je opzweept of verblindt. Geld kan een god 
worden, een ideologie, Ajax of Feijenoord zijn het voor sommigen.   
Hitler gebruikte die naam god. Poetin ook. En de kerk van Moskou die de oorlog in Oekraïne van een 
duivelse zegen voorziet. 
Bijbelschrijvers nemen stelling tegen dat soort goden. De Bijbel is voor een deel een atheïstisch 
manifest. Het schaft veel geloof af, vooral als dat je angstig of ongelukkig maakt. Zo niet! 
De woorden op het briefje wijzen naar een andere kant, een andere God. 
Onze God is …de Heer. 
Kan ik daar wat mee? 
Lang dacht ik: nee. 
Want bij de Heer kun je denken aan de heer Jansen of de Wit, aan een slot- of kasteelheer. Een hogere 
macht en voor je het weet een almachtige macht.  
Daar heb ik niks mee, dacht ik. 
Tot ik ontdekte: waar ik de Heer lees, staan in het oorspronkelijke Hebreeuws vier letters. Staat een 
naam die een werkwoord is: Aanwezig zijn. 
 
Vervang De Heer maar door: Aanwezig. Of Present! Uitroepteken.  



Daarmee vat je alles samen. De hele dikke bijbel kun je op de nagel van je vinger samenvatten. We 
lieten het kinderen op woensdagmiddag doen. 
Op elke nagel: Aanwezig of: Ik zal er zijn. En dan in mooie kleurtjes.  
Je hoeft er maar even naar te kijken, of ……..  
 
 

 
 
Ik heb talloze preken gehouden. Honderdduizenden woorden. Het zijn allemaal uitweidingen, variaties 
op een naam. Een naam met drie kanten.  
  
Heb je het over God, denk aan deze belofte: Ik zal er zijn.  
Ervaar ik dat? Vaak niet. Daarom ben ik blij met een oma met dat bordje boven haar deur.   
 

 
 



Daarom ga ik naar de kerk. Niet uit supergelovigheid maar om te ontvangen wat ik soms, vaak niet 
ervaar.  Om te horen: die belofte is ook voor jou. En voor je kind.  
En zelfs voor je gestorven geliefde.  
 
Heb je het over God, denk aan bevestiging. 
We zongen: Wij geloven in jou. En: God gelooft in jou. 
Het zingen, het troosten van een kind. Het bevestigen: het is goed dat je er bent. 
Of je je nou gelovig noemt of niet: zo vul je de naam Aanwezig in. 
 
Denk bij God aan een oproep. Je leeft niet zomaar. 
Doe wat goed is. Veroordeel wat slecht is. Vang elkaar op als het nodig is. 
Wees handen, voeten, oren en ogen, stem van de Aanwezige.  
 
Hier gaat het om. Om een naam, die een oproep, bevestiging en een belofte is. 
Verbind dit met God.  
En niets anders. 
De tekst op het briefje zegt: God is een. 
Eenduidig.  
Meteen daarna hoor je het werkwoord: liefhebben. 
Dat is de norm die je op alle geloven kunt leggen: vergroot het liefde. 
Maakt het je vrij, of angstig en boos.  
 
Als Jezus afscheid neemt, zegt hij: mijn liefde geef ik aan je door. 
En als hij aan het kruis hangt lees je: hij geeft zijn geest. 
Dat is niet: hij gaat dood en het houdt op. 
Dat zegt: het gaat door! 
Hij levert zijn geest van liefde aan ons over.  
 
Het is de hoofd- de hartzaak. 
Aanwezig! Ik zal er zijn. 
De grootste steen van ons leven. 
Maak er ruimte voor.  

 
Amen   


