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1. In goed minske

In goed minske

Nikodemus hat trije learlingen. De earste freget oan 
Nikodemus:
“Wa of wat is God?”
Nikodemus jout as antwurd:
“Hy is it Goede en Hy is de Goede. Wy minsken kinne allinnich 
in sinfolle relaasje hawwe mei wat libben is. Dêrom is God foar 
ús De Goede. As God foar ús de Goede is, dan kin Hy yn ús 
wurksum wêze. Hy is ús Heit.”
De twadde learling freget: “Wa is Jezus Kristus?”
Nikodemus jout as antwurd:
“Jezus Kristus is it gewisse, de kennis fan wat goed en ferkeard 
is. Hy is it fertrouwen yn meiminsklikheid. Hy is de wil ta it 
Goede. Hy is de Soan fan God. Hy is it fûnemint dat yn ús 
allegearre oanwêzich is. Op dat fûnemint kinne wy in sinfolle 
relaasje mei Him oangean as mei in freon. Dan kin Hy nei ús 
harkje en wat werom sizze. Wy hawwe wa’t wy leaf hawwe yn 
ús talitten en prate mei har en harkje nei har, ek at se net liiflik 
oanwêzich binne. Lit Jezus Kristus ta as freon, as beminde, as 
liedsman, as meiminske.”
De tredde learling freget:
“Wat is de hillige Geast?”
Nikodemus jout as antwurd:
“As wy freonskip slute mei Jezus Kristus en Him as liedsman 
erkenne, dan folgje wy Him nei op syn Wei. Hy is dan wurksum 
yn ús geast, yn ús libben, yn wat wy dogge en wat ús oerkomt. 
Dy wurksumens neame wy de hillige Geast. De hillige Geast 
is Jezus Kristus yn syn ferskining oan ús as treaster en helper.”
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Wolst in goed minske wêze of net?
Ast in goed minske wêze wolst,
bist in freon fan God
want God is it Goede.
Hy is de heit fan it Goede,
do bist it bern fan it Goede.
Sa bisto net allinnich.
Do kinst it Goede op ’e wrâld sette
asto it bern fan it Goede wêze wolst. 

It Bern dat it Goede is

Dit is in ferhaal oer it Wêzen yn de Uneinichheid. It Wêzen 
is de Skepper fan ’e Uneinichheid. Hy bejout him yn syn 
einige skepping, syn universum. Hy set dat út nei de ierde 
ta dy’t er makke hat. Hy sil ús sjen litte wat de minske is en 
wat de minske wêze kinne soe. Hy sil mei ús fiere en Hy sil 
mei ús lije. Hy sil ús leare hoe’t wy libje moatte. God wurdt 
minske. De Heit wurdt Soan. 

Hy kiest in frou as mem. Har namme is Maria, en sy rekket 
yn ferwachting. De namme fan it Bern op ierde is Jezus. Syn 
muoike is Elizabet. Sy is yn dyselde snuorje yn ferwachting 
fan in jonkje. Dy sil Johannes de Doper hjitte. Maria giet 
by har nicht op besite. As de nichten inoar sjogge, sjongt 
Elizabet dit gedicht:

Ave Maria, mem fan God
fol fan genede, de Hear is mei dy.
Seinige bisto ûnder de froulju
en seinige is de frucht fan dyn bûk.
Do setst ús rêder op ’e wrâld. 
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hillige faam, Maria, bid foar ús minsken,
no en yn ’e oere fan ús dea. Amen.

En Maria sjongt dit gedicht as antwurd:

Ik meitsje grut de Heare,
syn Bern waakst yn myn bûk.
Altyd wie ik de minste,
no krij ik dizze ear.
Syn macht is net te kearen,
ûneinich is syn hert. 
Hy stipet wa’t Him leaf hat,
wa’t Him yn eare hâldt.
Myn skat is yn ’e himel
en de himel is yn my. 

Maria en Elizabet bliuwe byinoar oant Johannes de Doper op 
’e wrâld kommen is. Dêrnei geane Maria en har man Jozef 
werom nei har wenplak Nazaret ta. 

It Ljocht fan in Stjer

Underweis, as Maria en Jozef yn Betlehem oankommen 
binne, brekt har wetter. Yn ’e herberch is gjin plak dat se 
giet op ’e krêbe yn ’e skuorre lizzen en dêr komt Jezus op ’e 
wrâld. Sa is it berntsje syn earste ferbliuwplak in plak dêr’t 
bisten komme om te iten en te drinken en nije krêften op te 
dwaan. En der komt fuort oanrin fan skiep en har hoeders 
en in okse en in ezel.

Trije wize keningen krije de geast en sjogge in grut ljocht 
oan ’e himel. Dat sette se nei en sa komme se by it fleurich 
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selskip yn ’e skuorre. De keningen bûge foar it bern en biede 
kostberheden oan dy’t se meinommen hawwe: mirre, wijreek 
en in gouden kroan opkreaze mei roazen, fan in keninkryk dat 
net fan dizze wrâld is. Dêrnei geane de keningen werom om 
har eigen folken te hoedzjen en te noedzjen oant de folken ien 
wurde sille yn ús Heit dy’t yn ’e Uneinichheid is.

It Wurd fan in Doper

Yn it begjin is it Wurd en it Wurd is by God en it Wurd is 
God. Dit hjir wie yn it begjin by God yn syn Uneinichheid. 

Alles komt troch Him ta bestean en bûten Him ûntstiet neat. 
Wat ûntstien is, hat libben yn Him en it libben is it ljocht fan ’e 
minsken. En it ljocht skynt yn ’e tsjusterens en de tsjusterens 
kin it ljocht net oan. 

It wiere ljocht is der, it ljocht dat alle lju beljochtet en dat nei 
de wrâld kommen is. It kaam op ’e wrâld, in wrâld dy’t troch 
ljocht ta bestean kommen is, mar de wrâld wol it ljocht net 
erkenne. 

It ljocht is yn syn eigen hûs kommen, mar de minsken hawwe 
him net allegear opnommen. Dy’t him opnimme, krije 
it fermogen om bern te wêzen fan God. Ut God binne se 
werberne, en ierdske begearten triuwe har net langer del. Ik 
doop mei wetter, mar Hy doopt mei ljocht. 

Ja, it wurd is fleis wurden. Hy is by ús kommen te wenjen en 
wy ha syn gloarje sjoen, de gloarje fan it Bern fan God, fol fan 
wierheid en genede. Hy hat ús leard om it hert fan syn Heit te 
kennen en it lijen fan ús meiminsken ûnder eagen te sjen. 
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Sjoch dan, dêr, dêr is it Laam fan God. Hy nimt de lêst fan 
dyn lijen wei. Yn Him losse sear en sûnde har op en de skuld 
dy’t wy oan oaren hawwe en de skuld fan oaren oan ússels. 
Hy is wetter, Hy is ljocht, Hy is brea, Hy is de libbensazem. 

Sjoch dan, it is Gods Soan. Doch dyn eagen iepen en sjoch 
nei binnen ta en moetsje Him yn in keninkryk dat yn dy is. 

Giet der yn ’e Uneinichheid
wat goeds beskûl dat om my jout,
in Wêzen sêft fan aard en myld
dat hoopt dat ik it Goede kies?

Fielt It him oansprutsen troch my
no’t ik om al myn fouten rou,
no’t ik in byldnis foarmje fan
in Wêzen dat op my fertrout? 

Fielsto dy oansprutsen troch my
no’tsto om it ferline roust
no’tsto in byldnis foarmest fan
in Wêzen dat op dy fertrout?

Giet der yn ’e Uneinichheid
in Wêzen skûl dat om ús jout
en hâldt dat Wêzen wier fan my
al doch ik altyd dingen fout?
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2. De learaar dy’t lijers better makket

Sykje God

Johannes de Doper is yn ’e woastyn en doopt dêr minsken 
út Judeä en Jeruzalem. Dêrtroch komme se tichter by God 
en fielle hoe’t har minsklike tekoartkommingen har ferjûn 
wurde.

Ik set der út Nazaret yn Galileä wei op ta en freegje him:
“Wat seisto oer dysels?”
Hy antwurdet:
“Ik bin in roppende yn ’e woastyn, mar no is myn bea 
ferheard.”

Ik sis him: “Doop my.”
Sa meitsje wy it paad fan de Hear rjocht. 
En dêr bart it dat ik in mystike ûnderfining, in 
Godsûnderfining, krij.

Ik ûnderfyn God

As ik trochwiet út it wetter omheech kom, sjoch ik dat de 
himel iepenskuort. 
Ik fiel dat God yn my sykhellet.
Ik hear wurden út syn mûle.

Do bist myn bern.
Yn dy haw ik in wolbehagen. 
Ik hâld fan dy.
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Yn ferlieding

Dêrmei driuwt Gods azem my fjirtich dagen de woastyn yn. 
Dêr ferwurkje ik it ûntsachlike dat my oerkommen is. 
En dêr wurd ik hifke.

De ferlieding beset my en wurd in keapman yn kostbere 
stiennen, dat ik se ruilje om de earmen brea te jaan. Mar ik 
sis tsjin mysels, de minske libbet net fan brea alinne, mar fan 
alles dat út Gods mûle komt. 

De ferlieding beset my en hifkje God troch fan de 
timpelpoarte te springen en te sjen oft Hy my rêde sil. Mar 
ik fiel fuortdaalks, it is net goed om God te hifkjen. Hy 
hifket de minske en net oarsom. 

De ferlieding beset my en wurd kening fan in machtich 
lân. Soe ik as kening net in protte goeds foar it earm en 
jammerdearlik folk dwaan kinne? Mar nee, myn keninkryk 
is net fan dizze ierde. Myn wei is de wei fan God. Earst troch 
God te tsjinjen, kin men de minsken tsjinje en net oarsom. 

De blide boadskipper

Johannes wurdt finzen nommen en ik set op myn thúslân 
ta. De profeet Jesaja neamt it ‘Galileä fan ’e heidenen’ en 
skriuwt dêroer:
“It folk dat yn ’e tsjusterens tahâldt, sjocht in skitterjend 
ljocht, en hja dy’t wenje yn it skaad fan ’e dea, wurde troch 
it ljocht beskynd.”

Ik set my yn Kafarnaüm nei wenjen. Dêr begjin ik minsken 
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te fertellen hoe’t se libje moatte. Sa ferkundigje ik Gods 
boadskip. En dat is:

Hâld fan God. Hy is it Goede. Dat is it earste gebod.
Hâld faninoar. Wês goed foarinoar. Dat is it twadde 
gebod.
Want God is leafde.
Leau yn God en it keninkryk fan God is yn dy.
Net dêr, net moarn, mar hjir en no yn dy.
Gean hinne en sûndigje net mear en doch it Goede.
Want God is leafde.

Fiskers fan minsken

Simon en Andreäs, twa bruorren, hiene har netten útsmiten 
yn ’e mar fan Galileä. Ik sis tsjin harren:
“Kom, folgje my. Dan kinne jim fiskers fan minsken wurde.”
Dat dogge se en wy wurde freonen op ’e Wei.

Efkes fierderop binne Jakobus en Johannes, twa bruorren, oan 
it fiskjen. Ik rop har en se litte har âlde libben efter har en 
folgje my op ’e Wei.

Sa komme wy yn Kafarnaüm. Sagau as it sabbat is, de Joadske 
snein, sette wy nei de synagoge ta en ik sprek dêr. Guon 
minsken sizze tsjininoar:
“Hy sprekt net as de autoriteiten fan ’e synagoge mar as ien 
dy’t syn ropping streekrjocht fan God krigen hat.” 
Oaren binne fernuvere of entûsjast of lilk. Wer oaren sizze:
“Wat sille wy no hawwe? In nij leauwe streekrjocht fan God?”
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In smoarge geast wurdt skjin

Yn ’e synagoge is ien dy’t net doocht. Hy begjint tsjin my te 
roppen en te razen:
“Wat soesto? Wy binne inoar frjemd. Do bist kommen om 
my te fergriemen. Lit my gewurde en besparje my dyn 
hillichheid, do Man fan God.”

Ik krij him by de hân, sjoch him oan en sis:
“Gean út him wei, do smoarge geast. Ik bring hjir de 
hillichheid fan God.”

Hy brekt. Syn kweageasten, syn smoarge oanstriden fleane 
út him wei en skriemend falt er del op ’e flier fan Gods hûs. 
Syn geast is net mear smoarch en ûnfoech. Elkenien stiet 
fersteld dat er wer better is. 

In skoanmem mei koarts

Wy sette mei ús fjouweren út ’e synagoge wei dat út nei it 
hûs fan Simon en Andreäs ta. De skoanmem fan Simon hat 
koarts. As wy yn ’e hûs binne, gean ik fuort nei har ta en lis 
har de hannen op. Dêrnei fielt se har in stik better en se wol 
ús sels by it iten betsjinje. Sa bart wat Jesaja sânhûndert jier 
ferlyn al beskreaun hat: ‘Hy hat ús kwalen op him nommen 
en ús sykten hat er weiband.’

Lijensree

As de sinne ûnder is en de rêstdei dêrmei foarby, bringe se 
elkenien by my dy’t siik of swak is. De heale stêd kloftet gear 
foar it hûs dêr’t ik tahâld. Ik meitsje in protte lju better. Myn 
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doel is lykwols net om mar wûnderdokter te wêzen. Ik wol 
minsken troch leauwe en fertrouwen tichter by God bringe. 
Dat is al myn nocht en wille. En foar dat doel wol ik alles 
trochstean en trochlije. 

Ien mei in hûdsykte

De geast is de poarte nei de lea. Minsken wurde better as 
har fouten har ferjûn wurde. Sadwaande komt ien mei in 
hûdsykte nei my ta om myn wurksume oanwêzichheid te 
fiellen. It omsteand laach skrillet foar de melaatske man 
tebek. Ik krij him by de hân en sis.
“Wat wolsto dat ik foar dy doch?” 
“As Jo it wolle, sil ik better wurde.”
“Ik wol it, wês better.”
Hy is fuort better en ik byn him op it hert om it stil te hâlden, 
mar dat docht er net, dat der komme grutte klibers folk op 
my ôf om my as wûnderdokter te rieplachtsjen. Om my te 
besinnen sykje ik gauris de stilte op. Dan bin ik oan it bidden 
en it meditearjen. Ik tink oan myn mystike ûnderfiningen en 
myn boadskip en linkendewei waakst myn bewitten fan myn 
takomst en bestimming. 

Ien mei in spiersykte

De oare deis drage se ien mei in spiersykte op syn bêd nei my 
ta. Ik sjoch har fertrouwen en sis tsjin de sike:
“Do hast moed holden, dyn sûnden binne dy ferjûn. Lit se dy 
net langer ferlamje.”
De prysters dy’t oanwêzich binne, fine dat laster. Sykte is yn 
har eagen in straf fan God. En God allinnich kin neffens har 
ferjouwing jaan. Ik ried har gedachten en sis tsjin har:


