
God = Allah = Boeddha? 
Maakt het wat uit….? 

De blinden en de olifant 

Drie blinden komen bij een olifant en 
de één zegt: dit dier is lang en soepel 
als een slang, want hij heeft de olifant 
bij de slurf. De tweede blinde heeft 
het dier bij de poot en zegt: nee, dit 
dier is dik en rond als een boomstam. 
En de laatste zegt: dit dier is plat en 
hard, hij strijkt de olifant namelijk 
langs de flank.  
 
Niemand kan dus uitmaken wat echt 
en waar is? Of jij wel…? 
Als iedereen op een bepaalde manier 
blind is, ben jij dat dan niet? 
Van onszélf uit komen we niet verder. 
 

Twee bijbelplaatsen 

Zach. 8:20-23 en Marcus 10: 42-45 
Mensen uit allerlei volken zullen 
zeggen: we willen ons bij u 
aansluiten, want we hebben gehoord 
dat God bij u is. Maar waarom dan? 
Wat bezielt die mensen? 
We hebben gehoord dat God bij je 
is? Echt letterlijk: bij je. Deze God 
stuurde Zijn eigen Zoon naar deze 
aarde toe. 
Wat is de reden daarvan? En nou 
zou ik daarover kunnen gaan 
nadenken vanuit mezelf, maar wat 
helpt dat? Wie zegt dat ik niet blind 
ben en bij die olifant sta…?!  

Niet jijzelf... 

Jezus zegt: Ik ben gekomen om te 
dienen en mijn leven te geven als 
losprijs voor velen. Losprijs. Hij heeft 
ergens voor betaald om mensen los 
te krijgen, vrij te krijgen. Waarvan? 
Van henzélf! Jezus maakt mensen 
los van zichzelf. 
Dat is eng. Dat is bedreigend. Voor 
ons gevoel van eigenwaarde. Voor 
ons idee, dat we onszelf moeten 
kunnen redden. 
Jezus maakt je los, maar dat vraagt 
van je dat je de controle over je leven 
opgeeft. Dat niet meer jijzélf je leven 
beheerst, maar dat je toelaat dat God 
je leven beheerst.... 
Het evangelie van Jezus is een 
enorme bedreiging voor het idee dat 
we vrije mensen zijn en dat we zelf 
wel kunnen uitmaken wat het beste is 
en wat waar is en heilzaam. 
 

Bevrijdend….? 

Vergelijk dan maar eens dat rijtje 
van God – Allah – Boeddha en 
de hele verdere rij: bij álle 
godsdiensten moet jij betalen. 
Door goed gedrag. Door je best 
te doen. Door je religieuze 
plichten te vervullen. Jij zelf. Daar 
kom jijzélf in beeld en dat willen 
we eigenlijk ook graag. Dan 
kunnen we tegen de goden 

zeggen (hoe ze ook heten): we 
hebben ons best gedaan, dat 
mag toch beloond worden?! In 
het christelijk geloof wordt dat 
helemaal omgedraaid. Daar leer 
je zeggen: U hebt uw best 
gedaan, ons zou het ook niet 
lukken, maar U hebt het gedaan 
en wij mogen ervan leven.   
Weet je wat Jezus ongelooflijk 
onderuit haalt? Dat altijd weer bij 
jezelf willen beginnen en jezelf in het 
centrum zetten. Een heleboel 
mensen zoeken naar oplossingen, 
naar een uitweg. Iedereen verlangt 
naar vrede en veiligheid en een 
wereld die ‘heel’ is en waar je niet 
eindeloos jezelf hoeft te bewijzen. 
Maar als je die zoektocht begint bij 
jezelf en vanuit jezelf dan zul je het 
niet vinden, zegt de bijbel. 
“Jezus zegt: kom en beproef Mij en 
zie of Ik goed ben”. 
 
 
Onderdelen van deze dienst: 
 
*Welkom uitleg dienst 
* lezen Psalm 139 : 1 – 6 
* zingen: ps 139 : 1 , 6 , 8  
* Votum & Zegen 
* gebed 
* Kinderlied 
* Film 
* Preek 
* Wat wij geloven…. 
* zingen: Opw 123 en 474 
* Gebed 
* Collecte 
* zingen: Ps. 86 : 4 , 2 , 5 
* zegen met gezongen ‘amen’ 
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En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  
Pieter de Jong:  
 
   pieter.vriendendiensten@live.nl 

..Of wil je met anderen tijdens een aantal 
maaltijden praten over geloof, christendom 
en God? Geef je dan op voor de Alpha-
cursus. Mail Erik Kooijker:  
 
  hkooijker1@chello.nl 

Wil je meer weten over de gemeente, haar 
activiteiten of deze dienst nog eens terug-
luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van 
de maand om 16:45.  De flyer met de 
onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  bij de uitgang op de tafel. 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst gelegenheid om wat te eten.  


