
Meditatie  (uit Kerkewerk nr. 3 van 2020) 

 

Nederland in beweging…..wie doet er mee? 

 

 

 

Bewegen zet iets in gang. Via diverse kanalen worden we ervan op de hoogte gesteld wat 

voor onze gezondheid allemaal belangrijk en noodzakelijk is als het om bewegen gaat. 

Buiten onze lichamelijke gezondheid, hebben we ook een geestelijke gezondheid. Ook hier 

komt steeds meer aandacht voor en er komt steeds meer kennis naar oorzaken en gevolgen 

van ongezond geestelijk leven. 

 

Vandaag wil ik graag met u enkele gedachten delen over mensen in de Bijbel die wel/niet in 

beweging komen nadat ze een roep van God hebben ontvangen. Het blijft fascinerend om de 

verschillende reacties te zien van mensen en de gevolgen ervan.  

Van de vele mogelijkheden heb ik er 3 gekozen. 

 

De eerste is Esther. Stel je eens voor, een tijd waarin je leeft in ballingschap in een vreemd 

land met andere normen en waarden dan je van huis uit gewend bent. 

De naam van God komt eigenlijk niet voor in deze tijd, Zijn Naam wordt niet geëerbiedigd. 

Dan is er Haman met zijn afschuwelijke plan om de Joden uit te roeien (toen was dat 

kennelijk ook al een thema). De oom van Esther, Mordekai, herinnert Esther aan haar afkomst. 

Hij vraagt haar om in het geloof een stap te wagen…stel je voor….een stap die je leven kan 

kosten. Zou ik dat doen? Esther gaat en redt daarmee een heel volk…… 

 

De tweede zijn de wijzen uit het oosten. Niet bekend met de Thora, het geloof in de enige 

God. Wat ze wel beseften was dat er iets bijzonders gebeurd moest zijn. Zij zagen dit aan een 

bijzondere ster aan het firmament. Dat was alles, maar voor hen genoeg om op reis te gaan. 

In die tijd een hele onderneming. Die ene ster maakte dat ze alles achter zich lieten en op reis 

gingen om te ontdekken wie die Koning zou wezen, ze hadden door dat ze bij Hem moesten 

wezen. Zou ik dat doen? 

 

Direct aansluitend kijken we naar de Schriftgeleerden die aan het hof van koning Herodus 

waren. Zeker, zij waren vrome mensen, bekend met de Schriften. Haarfijn konden ze vertellen 

waar de eventuele Christus geboren zou moeten worden. Ze hadden nog gelijk ook. Ze 

dreunden hun kennis op en verlieten het toneel. Is dit mijn leven? Precies weten hoe het zit, 

maar er niets mee doen? 

 



Hoe mooi is het om zoveel voorbeelden te hebben in de Bijbel van mensen die in beweging 

kwamen en daarmee iets bij gedragen hebben in het grote plan dat God met onze wereld 

heeft. Hoe fijn is het dat we in Valkenburg mogelijkheden hebben om samen de Bijbel te 

lezen en te ontdekken hoe ook wij op ons eigen plekje in beweging mogen komen.  

 

JOUW KEUZE MAAKT HET VERSCHIL! 

 

Marijke Bor 
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