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Protestantse Gemeente Enschede 

 
1 Koningen 8, 22 en 37-43 
 
Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Salomo bidt. De zoon van David, de grote koning van Israel, die geroemd wordt om zijn wijsheid, bidt voor zijn 
volk. Het is een geladen moment. Salomo heeft in Jeruzalem een tempel gebouwd voor de Heer. Een plaats, 
waar God onder de mensen wil wonen. En nu wordt de tempel ingewijd. De ark met daarin  de twee stenen 
tafels die Mozes van God op de berg Horeb gekregen heeft. De tafels met de tien woorden daarop. Als je je 
daaraan houdt, dan blijft het leven goed. Voor jou, je volksgenoten én voor de vreemdelingen.  
Het doet denken aan wat wij in september hier beleefden. Toen de Ontmoetingskerk in gebruik genomen werd 
na zo'n grondige vernieuwbouw. Een nieuwe start. De toekomst als een onbeschreven blad. Zal het werkelijk 
een huis van de Heer worden? En een huis van de gemeente? En een huis waar ook anderen zich thuis 
voelen? 
Dat is ook waar Salomo om bidt. Dat de tempel een plaats mag zijn waar de Heer wil wonen. Waar je zijn 
nabijheid mag ervaren. In de ontmoetingen en de gesprekken, in de gebeden en de liederen, in de offers en 
de zegen.  
Ja, zo menselijk en nabij mag je over God denken en spreken. Terwijl we tegelijk weten, dat God de schepper 
is van hemel en aarde. Die zijn woonplaats heeft in de hemel. Maar die ook onder de mensen woont. In een 
huis, door mensen gebouwd.  
Salomo bidt, dat de mensen, die soms zo gebukt gaan onder allerlei tegenslag, van hongersnood en pest, van 
misoogsten en dreigingen van vijanden zoals vandaag Turken en Koerden , Sjiieten en Soennieten, Israëli's 
en Palestijnen over en weer, dat die mensen door God vanuit de hemel gezien en gehoord zullen worden. En 
dat God zal ingrijpen, al het kwaad zal wegdoen.  
En Salomo vraagt of de tempel niet alleen een huis zal zijn voor zijn eigen volk, maar ook voor een 
vreemdeling, die hier naar toe komt. Omdat hij gehoord heeft van déze God van Israel, die grote wonderen 
heeft gedaan. En dat die vreemdeling dan déze God om hulp aanroept - God, aanhoor hem dan vanuit de 
hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt.  
Dat loopt als een rode draad door de Bijbel heen. Dat vreemdelingen op een gastvrij onthaal mogen rekenen. 
En soms mogen de eigen volksgenoten een voorbeeld nemen aan die vreemdelingen.  
Zeker ook wanneer het om geloven gaat. Om geloven in God. Dat zullen we straks ontdekken in de lezing uit 
het evangelie.  
 
 
Lucas 7, 1-10 
Hij heeft van Jezus gehoord, die centurio, die Romeinse hoofdman over honderd, die we ontmoeten in het 
evangelie van vanmorgen. Van Jezus gehoord in de verhalen die over hem verteld worden.  
Over zijn indrukwekkende woorden. Dat hij tegen een verlamde man zei: je zonden zijn vergeven.  
En de verhalen over zijn wonderlijke daden: over de zieken die hij genas, de blinden die weer gingen zien, 
doven weer horen en verlamden weer lopen.  
Hij spreekt woorden met kracht, levenswoorden. Door zijn woorden gaat de stroom van het leven weer 
vloeien.  
De Romeinse hoofdman behoort tot de bezettende macht. Desondanks draagt hij de Joden een warm hart 
toe. Hij is goed voor hen. Hij stelt zich mild en menselijk op.  
Zijn slaaf is ernstig ziek. Hij ligt op sterven. Hij stuurt enkele van zijn Joodse vrienden naar Jezus.  
Hij gelooft dat Jezus in staat is zijn slaaf van de dood te redden.  
Even later stuurt hij opnieuw enkele vrienden naar Jezus. Ze willen Jezus de moeite besparen.  
Zij zeggen namens de hoofdman: Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. U hoeft maar te spreken 
en mijn knecht zal genezen. 
Het is zoals in het leger: als de sergeant tegen de soldaat zegt: ga, dan gaat hij. En als de overste tegen de 
kapitein zegt: doe dit, dan doet hij dat. Zo is het ook met u, Jezus. U hoeft maar een woord te spreken. Doe 
dat voor mij, voor mijn slaaf. Spreek slechts een woord. 
Wonderlijk als we vervolgens lezen, dat Jezus verbaasd is. Zelfs in Israel heeft hij zo’n groot geloof niet 
gevonden. Deze zogenaamd heidense man, heidens, omdat hij niet tot het joodse volk behoort, is er heilig en 
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vast van overtuigd, dat het woord van Jezus niet alleen is opgewassen tegen de macht van de ziekte, maar 
die zelfs kan overwinnen. U spreekt een woord en het gebeurt.  
Aan zijn eigen macht over anderen is een grens gesteld. Zijn bevelen worden tot op zekere hoogte opgevolgd. 
Maar tegen ziekte en dood zijn ze niet opgewassen.  
Hij heeft zoveel over Jezus gehoord, dat hij gelooft dat Jezus’ woorden sterker zijn dan de machten die het 
leven zwaar en soms onmogelijk maken.  
Jezus’ woorden van goedheid en liefde zijn  in staat de duivelsspiraal van haat en geweld te doorbreken.  
Jezus’ woorden van vergeving en verzoening zijn in staat mensen weer rechtop te zetten en aan elkaar terug 
te geven.  
Jezus’ woorden van leven zijn in staat de macht van ziekte en dood te overwinnen en mensen weer heel te 
maken.  
Om dat te blijven geloven, daarom lezen en overdenken we zondag aan zondag, dag aan dag deze verhalen. 
Om niet moedeloos of onverschillig te worden.  
Want er is zoveel in ons dagelijks leven dat de macht van Jezus’ woorden lijkt te weerspreken. Vreselijke 
dingen die mensen overkomen. Afschuwelijke dingen die mensen elkaar aandoen.  
De kranten staan er vol van en de televisie toont ze in al hun wreedheid.  
Wat is er een dood midden in ons leven.  
Maar het is midden in het leven ook zo, dat we af en toe tekenen zien oplichten van licht, en leven, en liefde. 
Bijvoorbeeld als mensen weer kracht vinden om op te staan, als ze door wat hen is overkomen, gevallen zijn. 
Als ze een weg vinden door het donker heen. Als de stroom van het leven weer gaat vloeien.  
Soms zijn woorden als een straal licht dat door een donker wolkendek heen breekt.  
Spreek slechts een woord en uw knecht zal genezen. 
Afgelopen woensdag is mevrouw Van Dijk gestorven. Bijna 94 jaar oud. Ze heeft heel veel meegemaakt in 
haar leven. Heel mooie, maar ook moeilijke gebeurtenissen.  
Zij vond houvast in het vertrouwen op God. Vaak een rotsvast vertrouwen, en soms ook even niet.  
Zo gaat dat met geloven. Soms staat ons vertrouwen onder druk. Slaat het leven zelf het ons uit handen. Dan 
moeten we het weer even horen: de Heer is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in 
waarheid. Mevr Van Dijk heeft dat ervaren. Zo kon zij leven én sterven.  
Dat mocht die Romeinse hoofdman ondervinden. Zijn slaaf werd genezen op het woord van Jezus. 
En nog steeds, tot op vandaag, spreekt hij mensen aan. 'Wees niet bang' en: 'Sta op.' 
           Amen 
 
 
 

 


