
Inleiding dienst grond onder mijn voeten 

Allen hartelijk welkom op deze zondagmorgen, 26 juli 2020. 

Fijn weer in jullie gemeenschap in Gorinchem voor te mogen gaan en  

vandaag samen met de gemeente van oost-Gorinchem. 

      Het thema van de komende diensten is Grond onder mijn voeten. 

Basis vormt het prachtige lied van Reinier Kleijer, inmiddels emeritus  

predikant. Hij heeft vele oudere liederen, psalmen en gezangen voorzien  

van nieuwe teksten, zo ook psalm 146. 

        En in het eerste couplet zit al genoeg stof voor een preek.  

En dat grijp ik dan ook aan om vanmorgen over te vertellen. 

Wees de grond onder mijn voeten  wees het dak boven mijn hoofd 

Wijs mijn richting op mijn route  naar de toekomst ons beloofd 

Wees de bron waaruit ik put   liefde, vrede en geluk. 

 

We beginnen bij grond onder mijn / onze voeten. 

Daarbij komt Exodus 3 in beeld: Mozes die nietsvermoedend in de  

woestijn rondloopt met zijn kudden en plotseling zichzelf op heilige grond  

bevindt bij de ontmoeting met een God die hij voorheen niet kende. 

Iets over dat heilige vertel ik in de eerste overdenking en over grond,    

de grond waar we niet alleen overheen lopen, maar die we in de loop der  

eeuwen als bezit zijn gaan beschouwen met alle gevolgen van dien. 

In dat eerste deel dan tot slot hoe soms de grond onder je voeten  

wegvalt 

Dat sluit weer aan op de tweede lezing van vanmorgen uit Johannes.  

Over de Samaritaanse vrouw. In de overdenking vertel ik wat  

achtergronden van dat verhaal die allemaal te maken hebben  

met liefde, vrede en geluk.  

Hopelijk ter inspiratie en mogelijk bemoediging.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



inkeerlied  

Wees de grond onder mijn voeten,  

tekst: Reinier Kleijer,  

melodie psalm 146  

Wees de grond onder mijn voeten  

wees het dak boven mijn hoofd  

wijs mij richting op de route  

naar de toekomst ons beloofd  

Wees de bron waaruit ik put 

Liefde, vrede en geluk.  

Wees de stem in onze stilte  

en het oor dat ons verstaat  

wees de warmte als de kilte  

onze liefde sterven laat;  

En geef steeds betekenis  

aan de vraag wat leven is.  

Wees de ziel van mijn gedachten,  

wees de drijfveer van mijn hand.  

Breng het Rijk dat wij verwachten  

mede door ons doen tot stand  

Inspireer ons dag aan dag 

met uw Geest en geef ons kracht.  

Wees de zekerheid als twijfel  

ons verlamt tot op het bot.  

Laat in ons het inzicht rijpen  

van wat mensen noemen 'God',  

en zaai twijfel in mijn geest  

als ik u te zeker weet. 

 

 

  



Overdenking bij Exodus   -1- 

De afgelopen week heb ik achter elkaar een bijzonder boek uitgelezen met de 

titel ‘Het Zoutpad’ van Raynor Winn. 

Het gaat over een echtpaar dat door een foute vriend failliet gaat en uit huis 

gezet wordt en alsof dat niet erg genoeg is blijkt de man een neurologische 

ziekte te hebben, die ertoe leidt dat hij binnen 2 jaar steeds meer verstijft en 

verward raakt en een heel nare dood tegemoet gaat. 

Ze besluiten hun spullen te pakken en in het uiterste puntje van Zuid-West 

Engeland de kustroute te gaan bewandelen met tent en rugzakken. 

Van een steunfonds krijgen ze 48 pond per week om van te leven. 

Ze beginnen aan het kust pad  dat 1054 km lang is. 

Ondanks alle ontberingen door wildkamperen en goedkoop voedsel knapt de man 

zichtbaar op en maken ze prachtige dingen mee. 

Ze waren altijd al natuurmensen die graag wandelden – maar het blijft niet 

alleen goed voor de geest maar ook voor het lichaam te zijn. 

En al lopend kunnen ze verwerken dat ze geen dak meer boven hun hoofd 

hebben en een andere koers zullen moeten volgen in het leven. 

 

Als je het levensverhaal van Mozes neemt, zie je een soortgelijk patroon.  

Mozes groeit op aan het hof van de farao in Egypte. Zo woont hij veilig  

enkele jaren in een paleis en ziet dan hoe ellendig zijn volksgenoten  

eraan toe zijn. Hij doodt een Egyptische opzichter en moet vertrekken –  

Ook hij wordt dakloos en komt kilometers verder terecht in Midian (het  

huidige Saoedi Arabië, trouwt met Sippora en wordt herder van de kudde  

van zijn schoonvader Jetro. Ook hij wandelt vele kilometers en zal veel  

nagedacht hebben over zijn leven. Welk spoor moet ik volgen?  

Welke kant gaat mijn leven uit? 

-2- 

Jaren geleden had ik een serie diensten met als thema pelgrimage. 

Ik had een kapstok in de kerk gezet waaraan telkens een attribuut werd  

gehangen dat te maken had met pelgrimeren. Als eerste kwam het  

meest belangrijke item te hangen om een pelgrimspad goed af te kunnen  

leggen – enig idee?      Schoenen 



 

Over schoenen gesproken: Mozes moet ze uit doen. 

Hij ziet een braamstruik branden, maar toch werd de struik niet verteerd, 

staat er in de oude vertaling. 

Hoe vaak hebben wij dit verhaal niet aangehoord en gedacht: ‘Tja, het is een 

geloofsverhaal, dus dat zal dan wel. Het is niet echt gebeurd, maar het geeft aan 

hoe de Israëlieten aan hun godsgeloof gekomen zijn.  

Sterker nog, het is het allereerste verhaal uit de bijbel waarin God zich expliciet 

bekend maakt aan de mens en zijn entree maakte in de geschiedenisboeken van 

het joodse volk. 

Mooi verhaal,  krachtig beeld maar wat moeten we ermee? 

 

Grond onder mijn voeten – heilige grond zelfs. Kun je je voorstellen hoe het is 

om dat echt zo te ervaren? Stel dat ik jullie nu vraag deze ruimte te verlaten 

Jullie gaan buiten even een paar minuten rondlopen en je concentreren op bijv. 

de vraag. Waar sta ik in mijn leven? Welk spoor moet ik volgen? Waar gaat mijn 

reis naar toe? Allemaal in stilte. 

Na enkele minuten stuur ik iemand zwijgend naar buiten, die nodigt jullie uit om 

binnen te komen. Dan doen jullie je schoenen uit, en je verbeeld je dat je op de 

allerheiligste grond loopt die je je voor kunt stellen.  

Godgewijde grond. Grond, waarop Jezus, Maria, of God zelf gelopen heeft.  

Overdenking bij Exodus   -3- 

 

je betreedt heilige grond, je voelt dat van onderaf door je voetzolen heen naar 

boven kruipen. Het gevoel van de heilige grond maakt zich meester van heel je 

wezen. Je bent een soort heilige figuur geworden in een heilige ruimte, in Gods 

ruimte, in Gods aanwezigheid. 

En hoe heiliger je je als het ware voelt worden, hoe meer je tegelijkertijd 

ervaart, hoe kwetsbaar je bent. 

 

Natuurlijk gaan we zo’n experiment niet doen.– veel te lastig met die anderhalve 

meter samenleving. Maar we hebben – denk ik - fantasie genoeg om te 

bedenken hoe heilig grond of een ruimte kan aanvoelen. 

 

En dan het tegenovergestelde: de grond die onder je voeten wegvalt. 



Dat is iets dat de mensen in het boek ‘Het Zoutpad’ overkomt, maar ook Mozes 

in Exodus: geen plek meer hebben dat je je thuis kunt noemen. 

Dakloos, maar nog sterker: ook dakloos in je eigen leven. 

Niet meer weten hoe je verder moet. 

Geen kant meer uit kunnen. 

 

Die gedachte pak ik straks weer op bij de overdenking over de Samaritaanse 

vrouw.  

Maar nog even een stukje over de grond onder mijn, onder onze voeten. 

En dat brengt me in Amerika, in het jaar 1854.  

Bij het opperhoofd van de stam van de Suquamish- en Duwanish-indianen: hij 

heette Seattle en is de naamgever van de huidige stad. 

 

 

 

Overdenking bij Exodus   -4- 

 

Voor de Indianen in Amerika die in de 19e eeuw opgejaagd werden door de 

blanken, was de grond onder hun voeten meer dan een stuk land. Een stuk land 

dat je kunt bezitten – dat was helemaal vreemd om te begrijpen voor een 

Indiaan. Terecht eigenlijk, want met het ‘in bezit nemen’ van land ontstond ook 

de reden voor mensen om elkaar te bestrijden. En dat werkt door tot op heden 

waarbij mensen elkaar kadastrale grenzen betwisten en de rijdende rechter er 

aan te pas moet komen om uitspraak te doen of het dakgootje 5 cm te ver 

uitsteekt of het schuurtje 20 cm op buurmans grond staat.   

Op een bijeenkomst van Indiaanse stammen in 1854 hield opperhoofd Seattle 

een indrukwekkende toespraak over de verkoop van zijn land aan de blanken. 

Zijn toespraak is een pleidooi voor de Indiaanse manier van leven, waarbij mens 

en natuur een eenheid vormen.  

{ Seattle’s toespraak is opgetekend door ene Henry Smith en nog steeds 

verkrijgbaar in de boekhandel.}  



Eén citaat daaruit maakt duidelijk hoe verschillend blanke mensen en Indianen 

dachten en denken over het thema land – grond onder je voeten – en daarmee 

sluit ik de 1e overdenking af 

“Wij vragen ons af waarom de blanke man ons land wil kopen. Mijn volk vraagt: 

Wat wil de blanke man eigenlijk kopen? Voor ons is dat moeilijk te begrijpen. 

Hoe kan men de lucht kopen en verkopen, de warmte van de aarde of de 

snelheid van het hert? Als wij de tinteling van de lucht en de glinstering van het 

water niet bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Is de aarde van u, zodat 

u er mee kunt doen wat u goed dunkt, alleen omdat de rode man een stuk 

papier ondertekent en het aan de blanke man geeft?”           Luisteren naar lied 

827  

Tweede overdenking bij Johannes  -1- 

 

Grond onder je voeten is mooi, maar zonder water wordt het een woestenij. Dat 

brengt ons bij het verhaal van Johannes 4: Jezus ontmoet een vrouw bij een 

bron, een vrouw die ook in zekere zin de grond onder haar voeten kwijt is. 

In Nederland hebben we tegenwoordig ook wat gebrek aan water, maar in Israël is 

dat een stuk erger. Gebrek aan water maakt mensen inventief.  Zo hakte men in 

de rotsgrond grote reservoirs uit, cisternen om regen-water te bewaren. Maar 

stilstaand water krijgt een smaakje op den duur. Bron of welwater is fijner, smaakt 

beter,  

In de grond werden diepe schachten gegraven om het welwater te bereiken. 

Voorbeeld daarvan is die zo geheten Jakobsbron in Sichar, uit het verhaal van 

Johannes. Die bron zou dik 3.000 jaar geleden door Jakob zijn gegraven. De 

schacht is niet minder dan 32 meter diep; geen half werk dus van de aartsvader!  

Jezus kwam terecht in Samaria bij die put van Jacob.  

De verhouding tussen Joden en Samaritanen was niet best. Dat had allerlei 

historische redenen. Die sla ik over.  

 

Wat belangrijk is voor dit verhaal is te weten dat de Samaritanen alleen de 1e 5 

boeken van de bijbel lazen, de zgn. Torah.  

Dus zij lazen niet de wijsheids-geschriften en de profeten.  



Als Jezus het dan heeft over levend water dan neemt de Samaritaanse vrouw dat 

letterlijk. Terwijl Jezus verwijst naar de profeet Jeremia die God de bron van 

levend water noemt, maar zij kent dat boek niet.    

 

 

Tweede overdenking bij Johannes  -2- 

 

Wie van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zegt Jezus, verwijzend naar die 

oude bron van Jakob.  Maar wie drinkt van het water dat ik hem wil geven, zal 

tot in eeuwigheid niet meer dorsten. Het water dat ik hem schenk, zal in hem 

opwellen als een bron van eeuwig leven. 

Nou, geef mij dan ook maar wat, zegt die Samaritaanse vrouw dan.  

Dan hoef ik nooit meer met kruiken en emmertjes te lopen.  

Dat levend water is een mooi iets om haar leven te vergemakkelijken.  

Alsof Jezus haar zo’n bruiswater-machine kan bezorgen. (sodastream) 

Volgende vraag is: waarom komt ze midden op de dag zoeken naar water? Dat is 

niet handig, dat had ze 's morgens al moeten doen of pas 's avonds weer gaan.  

Had ze 's morgens geen tijd gehad of heeft ze erge dorst?  

Dat horen we niet  

Wel dat ze 5 keer getrouwd is geweest en nu met een man is waar ze niet mee is 

getrouwd. Dat deel uit het verhaal hebben we niet gehoord 

Er wordt verder niets over vermeld, over die 5 mannen - maar in allerlei 

commentaren (meestal van mannen) komen we de meest wilde speculaties 

tegen.  

Iemand had het zelfs over haar chaotische huwelijksleven. 

Alsof zij iets verkeerds heeft gedaan door met 5 mannen getrouwd te zijn 

geweest. Als de mannen zijn overleden heeft ze gewoon pech gehad.   Is ze 5 x 

gescheiden, dan is ze altijd nog door de man weggestuurd, want vrouwen mogen 

geen echtscheiding aanvragen.  

En nu woont ze dus samen. Tja, in onze tijd geen schande. Maar goed.... 

Tweede overdenking bij Johannes  -3- 



 

Nico ter Linden schrijft in zijn bewerking van de bijbel als volgt: In haar niet te 

lessen dorst naar liefde blijft ze bij Jan en Alleman haar heil zoeken.           

Dat vind ik wel treffend gezegd.   

Jezus moet iets van onrust in haar ogen hebben gelezen, want anders zou hij 

niet zomaar beginnen over die mannen. 

Pas als Jezus vraagt naar haar man DAN  krijgt het gesprek eindelijk diepgang en 

komt er ook iets op gang.   

De vrouw blijkt niet echt gelukkig met haar leven.  

Ze mist iets, maar weet niet wat. 

Ze is op zoek, maar ze weet niet waarnaar.         

Ze komt putten uit die bron, maar ze is eigenlijk uit geput. 

 

In ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de waterput gaat het 

niet om dorst naar bronwater, maar om de fundamentele dorst van elk menselijk 

wezen naar liefde, vrede en geluk.   

Ziedaar ons themalied van vanmorgen. 

Zo komt die Samaritaanse vrouw, in de verzengende hitte van de middag, met 

haar lege kruik naar de waterbron.                                                                                           

Ze is het voorbeeld van ontelbare mensen, die dorsten naar liefde, vrede en 

geluk. Mensen die  ondanks de rijkgevuldheid het niet kunnen vinden in hun 

eigen leven. Die ontmoedigd raken en onrustig rond lopen. 

 

Tweede overdenking bij Johannes  -4- 

Was het al een wonder dat Jezus door Samaria reist, het is ook een wonder dat 

hij een vrouw aanspreekt. 

Daar bij die oude bron van aartsvader Jacob. 

Het Hebreeuwse woord voor bron “ajin” betekent ook “oog”! 

Mooie symboliek bij dit verhaal. 

   De vrouw wordt gezien door Jezus,  



   en krijgt weer uitzicht door Jezus.   

Haar leven dat tot stilstand gekomen was, zoals water in een put,  

komt weer in beweging - kan weer een levend leven worden. 

Ik begon met de pelgrimage van het Engelse echtpaar in Het zoutpad. 

In wezen zijn we allemaal pelgrims die grond onder onze voeten zoeken en 

bronnen nodig hebben om meer dan te overleven: te leven.  

Hoe zal de Samaritaanse vrouw zich gevoeld hebben na haar ontmoeting met 

Jezus? Misschien zoals wat Raynor Winn schrijft aan het eind van haar boek;  

‘Als wij dit niet hadden gedaan, zouden er altijd dingen zijn geweest die we niet 

hadden geweten, een deel van onszelf dat we niet hadden gevonden, een 

veerkracht waarvan we niet wisten dat we die bezaten.’ 

Ik eindig weer met het 1e couplet van het themalied: 

Wees de grond onder mijn voeten  

wees het dak boven mijn hoofd  

wijs mij richting op de route  

naar de toekomst ons beloofd  

Wees de bron waaruit ik put 

Liefde, vrede en geluk.  

 

Pelgrimsgebed van Amanda Strydom horen. 

Strydom is een Zuidafrikaanse zangeres, beroemd in eigen land en sinds kort 

begint ze ook in ons land bekendheid te krijgen, vooral dankzij de inspanningen 

van Stef Bos.  Een vertaling levert het volgende gebed op  

Vader God, U die mij kent, mijn naam,  

U kent mij van binnen en van buiten 

Mijn grootspraak en mijn klein verdriet 

Hoe ik mij vastklamp aan wat voorbij gegaan is.  

U kent mijn vrees en mijn hoop 

U kent het pad dat ik volg, waar ik met moeite over loop 

Dat pad heeft u al lang voor mij bereid,  

van alle oneffenheden ontdaan 

Alle pelgrims keren weer huiswaarts 

Alle zwervers komen weer thuis 



Maar ik verdwaal steeds op weg 

Zoekend naar uw herberg, uw huis. 

Moeder God U kent mijn waan, 

Mijn ego en mijn rechte rug 

De draak waartegen ik blijf vechten 

U wijst mij altijd weer die weg. 

U heeft mij met uw licht gezegend 

Dat licht straal ik zo goed mogelijk uit 

U kent mijn toekomst en mijn doel 

Al wat ik ben, u maakt mij rijk 

 

   Alle pelgrims keren weer huiswaarts 

Alle zwervers komen weer thuis 

Maar ik verdwaal steeds op uw doorgaande weg 

Zoekend naar uw herberg, uw huis. 

 

 

 


