
15 januari 2023, dienst in de week van gebed om eenheid,  
Gezamenlijk met de Molukse kerk GIM Rehoboth 
 
Thema: Doe goed, zoek recht 
 
Jesaja 1 en Efeziers 2 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Doe goed  
Daar zijn we goed in, toch?  
In beide kerkelijke gemeenschappen leven we met elkaar mee,  
We nemen graag iets mee voor de voedselbank, 
Diakenen zetten zich in, ook voor mensen in stille armoede. 
 
Zoek recht 
Dát gaat verder  
Eerlijk kijken naar wat er gebeurt 
Niet alleen de nood lenigen, maar ook onder ogen zien waarom die nood er is. 
En de onderliggende structuren aanpakken 
Dat is iets dat we niet alleen aan de overheden kunnen overlaten – 
Het vraagt onze inzet, om te ontdekken hoe we tot hier gekomen zijn. 
 
Vanmorgen doen we dit gezamenlijk als christenen van verschillende kerken. 
Dat laat iets zien van de eenheid waar Jezus om gebeden heeft,  
de eenheid onder christenen. 
……………………………… 
 
We horen vanmorgen de stem van een profeet. 
Niet de minste: Jesaja. 
 
Graag lezen we stukken van zijn profetieën:,  
Mooie, bemoedigende teksten,  
Hoe zwaar het ook is: er komt een goede toekomst. 
 
Rond kerst:  
‘Zij, die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 
En de komst van Immanuel wordt voorzegd. 
 
‘Sta op en schitter!’ ook al van die prachtige woorden, die we graag laten klinken in 
een doopdienst. 
 
Hoe menselijk is het om de mooie teksten te zoeken,  
En de lastige aan ons voorbij te laten gaan. 
 
De woorden van de schuldbelijdenis die we uitspraken 
waren de woorden van Jesaja 1.  Pittige taal! 
 
Als wij tot God naderen,  
Als we onze christelijke feestdagen vieren 



met de zondagse kleren aan 
als we komen om te bidden en te zingen….. 
dan is dat toch goed? 
 
Niet, als we onze schuld niet onder ogen zien…. 
 
 
God duldt al ons vrome vieren niet, naast al ons wangedrag. 
Hij wendt zijn ogen af, omdat er bloed aan onze handen kleeft 
 
Wow… Wat doen wij dan? Wat hebben we verkeerd gedaan?  
 
Laten we kijken naar het verleden 
 
Slavernij - dat is lange tijd met de Bijbel in de hand goedgepraat. 
Met name protestantse kerken profiteerden financieel van de slavenhandel en het 
kolonialisme. 
Zelfs hadden kerken plantages met slaven in eigendom. 
 
De koloniale tijd heeft ons land rijk gemaakt. 
 
Lang geleden? 
Niet onze schuld? 
 
We weten inmiddels hoe onrecht doorwerkt, als het niet onderkend wordt. 
Het trekt sporen in onze tijd; 
In vormen van racisme en discriminatie en sociale ongelijkheid. 
………………………………….. 
 
Voor mij komt dit dicht bij, doordat ik de afgelopen jaren ben gaan zien 
welk onrecht de Molukse gemeenschap is aangedaan. 
 

Ik groeide op in Vaassen. 

Ik zat met Molukse kinderen in de klas. 

Stansje, Tjalie, Alex, Juliet, Lorenzo 

Zij woonden vlakbij, in het woonoord. 

Vlakbij, maar ik kwam er niet. 

 

Er brak een dag aan waarop  we in de verte geluiden hoorden. 

We keken voorzichtig om een hoek vanuit onze wijk, maar we konden niets zien. 

Wel zagen we  pantservoertuigen er heen rijden. 

We mochten niet dichterbij komen. 

De politie was op het woonoord om de barakken te ontruimen,  

dat nieuws sijpelde door…. 

 

We zijn geloof ik wel naar school gegaan -  die dag. 

maar onze Molukse klasgenoten waren er niet. 

Die kwamen een paar dagen later pas weer terug. 

 



Het was 14 oktober 1976, ik was 11 jaar. 

En ik wist niet waar het om ging,  

behalve dat zij betere huizen kregen, maar hun oude huizen niet uit wilden. 

 

De geschiedenis die daaraan voorafging,  

dat hun families beloofd was terug te zullen gaan naar de Molukken,  

wat begreep ik daarvan? 

Is er op school over gesproken?  

 

Nu weet ik dat hier in meerdere opzichten sprake was – en is -  van onrecht. 

 

In 2021, 45 jaar later, was er een herdenking in Vaassen. 

Vreemd, dat dat zo lang moest duren… 

 

Ik las de uitspaak van een Molukse oud- klasgenoot:  

‘We willen het hebben over een gezamenlijke toekomst,  

maar dan moet je wel het leed erkennen dat in het verleden plaats heeft 

gevonden." 

………. 

 

Leed erkennen  
Waar nodig schuld bekennen:  Jesaja spreekt erover: 
 
Was je, reinig je   -  doe deze dingen weg uit je leven. 
Dat begint met onder ogen zien dat het speelt. 
 
Het duurde niet voor niets zo lang voordat er excuses voor het slavernij-verleden van 
Nederland kwamen.  
… Lang geleden,  
… Niet onze schuld… 
 
Maar het heeft doorgewerkt in hoe verschillende bevolkingsgroepen naar elkaar 
kijken. 
 
Léér het goede te doen. 
Dat is een proces -  dat gaat niet in één keer. 
Zie de geschiedenis onder ogen,  
Zie hoe dat ons gevormd heeft,  
Hoe dat het beeld, dat we van elkaar hebben, gevormd heeft,  
Ga met elkaar in gesprek,  
Dat is al goed doen: 
 
Om vervolgens eerlijk te durven erkennen dat we fout zaten. 
 
Zoek het recht 
Daar waar je onrecht ziet – 
 
Blijf mensen steunen die door onrecht getroffen zijn: 
Oekrainers, 



Iraniërs,  
En dichterbij: Molukkers -  twee jaar terug zag ik de documentaire’10 jaar op weg 
naar huis’ 
 
Blijf betrokken,  
- Bij mensen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire,  
- Door op te komen voor iemand in je buurt die gepest wordt,  
Zoek het recht -  ook dat is een weg om te gaan,  
Een zoektocht,  
Een instelling die we samen leren. 
 
Samen, want 
Alle christenen vormen samen een eenheid 
 
Daarover hoorden en lezen we in de brief aan de Efeziërs. 
Dat begint met: jullie waren vreemdelingen. 
De mensen toen.  
Maar ook wij       allemaal. 
Vreemdelingen hier op aarde - 
Maar door ons geloof in Jezus Christus horen wij bij het volk van God. 
 
Toen -  Joden en niet-Joden. 
Nu mensen vanuit verschillende achtergronden, verschillend van kleur, verschillend 
in sexe, geaardheid, leeftijd…. 
 
Het is God zelf die zijn kerk bouwt -  met ons als levende stenen. 
We hebben elkaar nodig als kerken en gelovigen. 
 
Met als belangrijkste steen    de hoeksteen: Jezus. 
Hij ging ons voor in het goed doen en het recht zoeken voor alle mensen. 
 
Ons gebed is: 
 
Leid ons, Heer, leid ons bij de hand 
Toon ons de weg,  
Wees ons licht,  
De lamp voor onze voet…. 
 
Het koor Sion zal dit gebed voor ons zingen. 
Amen 
 


