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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis 

wegschenken… Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn 

geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of grote 

bezittingen. Maar dat is niet het belangrijkste. Als je gelukkig bent 

met je man of vrouw, en je hebt kinderen, dan zou je het ook hen 

gunnen. Dat   ze de ware liefde vinden. Maar je kunt het ze niet 

geven. Dat is soms een heel pijnlijke ontdekking. Zeker als je ziet 

dat je kind niet gelukkig is. Maar je kunt zo weinig. Want liefde is 

geen erfstuk. En dat geldt ook voor geloof… 

  

De mooiste dingen in het leven kun je niet erven… 

Maar hoe ontdek je nu dat geloof iets is, dat de moeite waard is?  

En – van de andere kant bekeken – hoe kun je je kind, kleinkind of 

breder: mensen in je vriendenkring die geïnteresseerd zijn in het 

geloof nu laten proeven dat het bijzonder is? Daarover gaat Psalm 

78. En vanmorgen denk ik dat we een paar belangrijke dingen 

kunnen ontdekken. Maar daarvoor moet je wel luisteren.  

Zo begint de Psalm namelijk: 

“Luister mijn volk, naar wat ik leer,  

Hoor de woorden uit mijn mond.  

Ik open mijn mond voor een wijze les.  

Spreek uit wat sinds lang verborgen is.”  

 

Dat klinkt als iemand die ons gaat vertellen hoe het zit… 

En daar hebben wij een hekel aan in de 21e eeuw, in Nederland. 

Maar als je dat gevoel hebt, heb je niet de goede golflengte te 

pakken. Misschien kan een voorbeeld helpen. Ik heb maar één opa 

gehad die ik gekend heb en ook die niet eens zo heel lang. Ik was 9 

jaar toen hij overleed. Maar ik vond het machtig mooi als mijn opa 

vertelde over de Tweede Wereldoorlog. Daar kon ik – bij wijze van 

spreken – uren naar luisteren. En dat is het soort luisteren waar  

het hier over gaat. Niet het luisteren als iets verplichts. 

Maar het luisteren naar iets heel bijzonders… 
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“Wij hebben het gehoord”, zegt Asaf. 

“Wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld”. 

Zo werkt dat met het geloof. Geloof is geen erfstuk. Je kunt het 

niet schenken als erfenis. Maar je kunt wel proberen je kinderen en 

breder – andere mensen in je familie- en vriendenkring – op het 

spoor te zetten van het geheim van het geloof…  

“Wij hebben het gehoord…”. 

 

Zou je dat zelf ook zo zeggen? Persoonlijk? 

Als je denkt aan je eigen geloofsopvoeding? Aan je ouders 

bijvoorbeeld. Of aan andere mensen die je vertelden over God, 

over Jezus… Ik merk soms dat niet iedereen daar even gelukkig mee 

is. Sommigen – ook hier – hebben die opvoeding best wel als 

knellend ervaren. ‘Weinig mocht, veel moest…’. Of ‘het ging bij ons 

altijd over ‘de kerk’, maar over persoonlijk geloof. 

Dat geldt gelukkig niet voor iedereen. 

Maar toch, ik hoor het soms. 

 

Het is natuurlijk jammer als je dat zo beleefd hebt. 

Maar bedenk dat je dan zelf het gevaar loopt dat je dan zelf vooral 

je eigen frustraties doorgeeft, in plaats van waar het in het geloof 

echt om gaat. Om de reddende kracht van Christus’ liefde! Ik moest 

tijdens de voorbereiding van de preek denken aan  de begrafenis 

van mijn tante, niet zo lang geleden. Haar zoon, mijn neef, zei ook 

iets op die begrafenis. En dat maakte diepe indruk. Ze was niet 

echt een ‘knuffelmoeder’, zei hij. Dat heeft me ook wel eens dwars 

gezeten. Tot ik het boekje ‘Vijf talen van de liefde’ las. En dat 

hielp me om te zien dat mijn moeder een andere taal van liefde 

sprak dan knuffelen. Zij zorgde voor ons… 

Misschien is het zo ook wel bij geloof… Misschien heb jij, hebt u 

behoefte gehad aan persoonlijke gesprekken over geloof. Maar was 

de taal van je ouders de taal van de orde, van de veilige structuren 

die het geloof voor hen bood. Twee verschillende talen… 

Maar misschien zat er meer geloof in dan je dacht… 

 

“Wij hebben het gehoord”. Maar daar houdt het niet mee op! 

“Wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het 
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komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van 

de Heer”. Je merkt: dit is een scharnierpunt. Je hebt het eerst ont-

vangen. Maar nu gaat het erom om het door te geven. Het staat er 

bijzonder: “wij zullen het onze kinderen niet onthouden…”.  

Kennelijk kan dat, dat je hen wel iets onthoudt… 

Iets niet geeft, wat juist zo belangrijk is… 

 

Neem dat eens mee vanmorgen: wat geef je je kinderen mee? 

Niet zozeer in woorden… Natuurlijk, dat ook. Maar wat lezen ze af 

aan je leven? Want opvoeding is vooral wat kinderen van je zien… 

Wat lezen ze af aan je leven? Wat is voor jou het belangrijkst? 

 

En dus: wat geef je mee?  

 

In deze Psalm gaat het over wetten en regels… Dus toch? 

Nou, nee. Want eerder al klinkt in vers 4 de korte samenvatting.  

Het gaat om de roemrijke, krachtige daden van de Here God. Dus 

het gaat erom dat we vertellen wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. 

En als ik dat zo zeg, denken wij – als christelijke gemeente – toch 

direct aan het evangelie. Aan het getuigenis van Jezus Christus. 

Wie Hij is. Wat Hij heeft gedaan voor ons.  

Zijn leven en sterven! 

 

En de vraag is dus: zijn we daar zelf echt door ‘gepakt’? 

Zo werkt het met iets overdragen. Dat kan alleen als je er zelf door 

gegrepen bent. Dat is persoonlijk zo, als het gaat om ons gezin, 

maar ook in de gemeente. Ook daar gaat het erom dat dit evangelie 

centraal staat. Al kan dat op heel verschillende manieren. 

 

Dat zie je ook terug in Psalm 78. 

Let eens even op de drie woorden die deze Psalm gebruikt.  

• In vers 2 komen we het woord ‘uitspreken’ tegen. Daarbij kun   

je denken aan uitzeggen en verkondigen. Daarin gaat het eerst 

en vooral over God zelf. Denk aan wat er gebeurt in een dienst. 

Daar wordt iets uitgesproken, je iets verkondigd namens God…  

Zo wordt je geloof gevoed. Want geloof leeft van God! 
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• Het tweede woord dat je vindt in deze Psalm is ‘leren’. Daarbij 

gaat het al meer over onszelf. Denkaan de zondagsschool, aan 

Follow Me, aan Youth Alpha, enzovoort. Momenten waar je iets 

leert over God, over wat geloven in de praktijk betekent. 

• Het derde woord is nog persoonlijker: ‘vertellen’. Dan denk ik 

aan het bezoekwerk bijvoorbeeld. Maar ook aan de kringen. 

Waar je iets mag delen van wat God in je leven doet… 

 

Maar je hebt ze dus alle drie nodig. Om iets te kunnen leren of 

vertellen moet je ook gevoed worden door de verkondiging. Je hebt 

alleen iets te zeggen als je zelf gegrepen bent door God…  

 

En wat is het doel? Vers 6 zegt het zo: “Zo zou het volgende 

geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden, 

zouden het weer aan hun kinderen vertellen…”. Je ziet als het ware 

een ketting ontstaan. Een ketting met elke keer een nieuwe 

schakel! Dat is het idee! Dat is de bedoeling. 

 

Ook in de gemeente.  

Je kunt dat ook heel mooi zien in wat Paulus schrijft aan 

Timotheüs. Geloof werkt via schakeltjes. Van de een naar de ander. 

 

Maar ja, de praktijk is weerbarstig… 

Velen van ons ervaren dat ook zo. Het gaat lang niet altijd zoals je 

hoopt. Ligt dat aan jezelf? Heb je gefaald? Hoe diep kan dat gaan…!   

 

Daarom is het goed dat we in deze Psalm de naam van Jakob 

tegenkomen. Als thema voor deze dienst heb ik gekozen:  

“In het spoor van…”. Op die puntjes kan dus de naam van   

iedereen van ons staan. Maar in deze Psalm staat de naam van 

Jakob. De stamvader van Israël. We zullen dit seizoen zijn spoor  

op de voet volgen. Maar één ding is duidelijk. Jakob was vanuit 

zichzelf geen heilige. Hij was iemand net als wij… 

 

Het mooie van de Bijbel is dat het zo’n eerlijk boek is.  
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God gebruikt heel gewone mensen om het geloof door te geven. 

Met hun fouten en gebreken. Gewoon zoals ze zijn… Hoor dat 

vanmorgen goed! Zeker als je worstelt met dit soort vragen!  

 

Wat zou het bijzonder zijn als we dit seizoen zouden doen wat 

Psalm 78 zegt. Dus eerst goed luisteren. Naar wat anderen kunnen 

vertellen over de grote daden van God! En wat kunnen we elkaar 

daarmee verrijken. Ouderen en jongeren, over en weer!  

En vervolgens op onze beurt weer doorgeven!  

 

Want de mooiste dingen in het leven kun je niet als erfenis 

schenken, dat is waar. Maar je kunt er wel over vertellen. Dan 

hebben we elkaar in het gezin, maar ook in de gemeente veel te 

zeggen. Als ouderen naar jongeren, als jongeren naar ouderen.  

Als we dat doen, dan zullen we een spoor trekken in ons leven. 

Sporen van de eeuwigheid. Sporen van God… Zodat een volgende 

generatie de weg vindt. Maar dat begint allemaal met luisteren! 

Luisteren naar God en luisteren naar elkaar… Ik hoop dat er dit 

seizoen veel te horen is! 

Amen. 


