
 
Zondagmorgen 5 Juli 2020 
 
Bij het lezen van het Evangelie voor deze zondag kwam bij mij spontaan een liedje naar 
boven…..’Twee emmertjes water halen’ een bekend liedje uit onze kindertijd zoals ook: 
‘Brand in Mokum’… Mokum, wat is dat? O ja ‘Amsterdam die grote stad, die is gebouwd op 
palen’….  en voor je het weet zie je die hele heerlijke onbezorgde kindertijd weer voor je. 
Naarmate de jaren toenemen wordt het al een beetje anders en de jongeren, die vol trots 
de vlag met hun tas er aan uitgestoken hebben, moeten straks hun eigen boontjes gaan 
doppen. 
Zal het ze lukken? Veel ouderhanden gaan dan figuurlijk en letterlijk jeuken en vergeten dat 
ze ooit ook in zo’n zelfde situatie waren… 
Maar wat is het een troost voor hen dat er, wanneer het écht niet meer gaat, op de 
achtergrond altijd ouders of misschien anderen, zijn die hen met raad en daad zullen 
bijstaan.  
Die zekerheid zou je iedereen wel willen gunnen, iemand bij wie je altijd terecht kan, die 
niet oordeelt of vraagt, maar gewoon zegt: “Kom maar, ik wil je helpen”. 
“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 
geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan 
zullen jullie rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht”. Deze tekst horen wij 
deze zondag. 
 
Mooie woorden, maar wáár vinden we de hulp die we dán nodig hebben? 
Overal, maar vooral in jezelf. In de stilte van je kamer, in je tuin of in de natuur waar je tot 
rust komt, wanneer je gewoon een kop koffie met iemand drinkt of onderweg een praatje 
maakt.  Als je weet waar je het dichts bij jezelf kan komen, voel je steun en kom je vaak tot 
oplossingen. God komt met zijn hulp niet met veel tamtam, maar komt via de stilte van je 
hart en soms zelfs met zoiets eenvoudigs als een kinderliedje….. 
                                                                                          Ali van Leeuwen   vlietweg10@gmail.com 
 
God de almachtige Vader zegene jullie 
en schenke jullie de vreugde van het hart. 
Hij laat jullie altijd verbonden zijn met Jezus Christus. 
Hij zegene alle mensen die jullie dierbaar zijn 
en geef jullie echte en diepe gemeenschap. 
 
Een fijne zondag wensen jullie Jan, Eva en Ali 


