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Zondag 28 april 2019: teksten 
Thema: Het klopt wel, maar het deugt niet 
  
 
Welkom en Inleiding    
Ons jaarrooster in de Peper heeft dit jaar als thema ‘Wees heilig, want ik ben heilig.  
De OVG geroepen tot heiligheid’. Over deze heiligheid willen we het vandaag hier met elkaar 
hebben. Want hoe ziet deze heiligheid er in het dagelijks leven eigenlijk uit?  
Is het wel altijd duidelijk wat het juiste is om te doen? En kunnen wij eigenlijk wel van onszelf 
verlangen om heilig te zijn? 
Stel nou dat er op je werk iets van je wordt gevraagd waar jij zo je bedenkingen bij hebt, durf jij dan 
je bezwaren te uiten, kun je dan een opdracht weigeren? of schik je je noodgedwongen in een 
vervelende situatie?  
Wat zijn je opties als je geconfronteerd worden met situaties die wel kloppen, maar niet deugen?  
We gaan vandaag onze mogelijkheden, onze motivaties en ons normbesef samen aftasten.  
Het boek van Stevo Akkerman, ‘Het klopt wel maar het deugt niet’ inspireerde ons om hier over na te 
denken  
 
Welkom in deze viering. 
Welkom in de Pepergasthuiskerk. 
 
 
Inleiding op het Kyrie     
Laten we samen stil worden en ons tot God richten.  
Laten we bidden voor de nood in de wereld, de nood in onze samenleving en het gevoel dat er iets 
niet pluis is onder woorden proberen te brengen.   
We bidden vandaag door middel van drie getuigenissen, beschrijvingen van zaken in het onderwijs, 
in het bedrijfsleven en de zorg. En we vragen de God die altijd met ons is, zich over ons en onze 
fouten te ontfermen. 
 
 
De gang van zaken in het onderwijs     
Het aantal studenten is in 20 jaar bijna verdubbeld.  De universiteiten kraken in hun voegen. Een 
universitair docent moest in één week honderden studentenverslagen nakijken. Haar leidinggevende 
legde haar uit dat ze die het best steekproefsgewijs kon beoordelen: je leest gewoon alleen de eerste 
bladzijde, zo werd haar verteld, en dan verderop nog een alinea, en gebaseerd daarop geef je een 
cijfer. Efficiënt is het wel, maar volgens mij is er iets goed mis met het systeem als je als docent als 
eerste nadenkt over de kosten van het onderwijs, in plaats van over de kwaliteit.  
 
 
De gang van zaken in het bedrijfsleven    
Ik werk bij een ICT-bedrijf en merk de afgelopen jaren dat de cultuur en de sturing van het bedrijf 
steeds zakelijker en minder sociaal wordt. Mede doordat er steeds meer werk naar offshore-landen 
gaat, krimpen we permanent. Aandeelhouders willen echter niet minder maar méér. De huidige 
financiële targets gaan ten koste van klanttevredenheid én van de werksfeer. 
 
Zo wordt er "relatief" beoordeeld. Ofwel, in ieder team functioneert 10% onvoldoende, 10% zeer 
goed en de rest gewoon goed. Ook als alle teamleden dus hun werk gewoon goed doen, krijgt 10% 
van het team in functioneringsgesprekken een onvoldoende. 
Er is volgens mij iets goed mis met een bedrijf als mensen die prima functioneren toch een 
onvoldoende krijgen. 
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De gang van zaken in de zorg     
 
 Ik hoorde het verhaal van een ernstig zieke patient. Hij moet 2 soorten pillen  
 slikken. De ene soort krijgt hij vanuit het ziekenhuis voor 3 maanden mee. De andere soort per 3 
weken. Bij navraag waarom die niet per 3 maanden gegeven worden, blijkt dat het erg dure pillen 
zijn: als u over enkele weken dood bent, heeft de verzekeraar maanden voor niets betaald. 
Maar bij het afhalen van die pillen blijkt er maar voorraad van een week te zijn: of hij volgende week 
even terug kan komen voor de rest? 
Het is bedrijfseconomisch goedkoper om steeds kleine hoeveelheden in te slaan dan veel al betaald 
op de planken te hebben. Als patiënt kun je dus gewoon elke week extra heen en weer rijden. 
Volgens mij is er iets goed mis in de zorg als apotheekmedewerkers weigeren voldoende pillen mee 
te geven omdat ze bang zijn dat verzekeraars verlies lijden bij een vroegtijdige dood. 
 
 
Lezen Numeri 22:21-34 (Willibrordvertaling)    
Het Bijbelverhaal dat we vandaag lezen, gaat over een mens die worstelt met verantwoordelijkheid, 
zelfzuchtigheid en deugdzaamheid. We lezen in Numeri 22 het verhaal over de beroemde en 
machtige ziener Bileam die door de koning van Moab wordt benaderd met de vraag om het volk van 
Israël voor hem te vervloeken.  
Bileam – die gevoelig is voor status – doet zijn werk graag goed, maar ergens voelt hij ook wel aan 
dat de taak waarvoor hij gevraagd wordt niet juist is.  
De eerste keer weigert Bileam het verzoek van de koning, maar als de koning een tweede delegatie 
stuurt - voornamer dan de eerste – gaat Bileam toch mee.  
Is dit de juiste beslissing of had hij dit natuurlijk niet moeten doen? Laten we het verhaal samen 
lezen.   
 

De volgende morgen maakte Bileam zich gereed, zadelde zijn ezelin en ging met de 
Moabitische leiders mee. Maar nauwelijks was hij op weg, rijdend op zijn ezelin en vergezeld 
door twee van zijn dienaren, of God ontstak in woede, en een engel van de HEER ging op de 
weg staan om Bileam tegen te houden.  
De ezelin zag de engel van de HEER op de weg staan, met een getrokken zwaard in de hand, 
en ze ging opzij, van de weg af het veld in. Bileam sloeg de ezelin om haar weer naar de weg 
te drijven.  
Hierop ging de engel van de HEER op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. Aan 
weerszijden was een muur. Toen de ezelin de engel van de HEER zag, drukte ze zich tegen de 
muur, zodat Bileams voet bekneld raakte. Weer sloeg hij haar.  
De engel van de HEER ging opnieuw een stuk verderop staan, in een nauwe doorgang, waar 
geen ruimte was om naar links of rechts uit te wijken. Toen de ezelin de engel van de HEER 
zag ging ze liggen, met Bileam nog op haar rug. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin met 
een stok.  
Toen liet de HEER de ezelin spreken. Ze vroeg Bileam: ‘Wat heb ik u misdaan, dat u me nu al 
drie keer geslagen hebt?’ ‘Je drijft de spot met me,’ zei Bileam. ‘Als ik een zwaard bij me had, 
dan had ik je allang gedood.’ De ezelin vroeg Bileam: ‘Ben ik niet de ezelin waarop u al uw 
hele leven rijdt? Heb ik mij soms ooit eerder zo gedragen?’ ‘Nee,’ antwoordde hij.  

Toen opende de HEER Bileam de ogen, zodat hij de engel van de HEER op de weg zag staan, 
met het getrokken zwaard in de hand. Hij knielde en boog diep voorover.  
De engel van de HEER vroeg hem: ‘Waarom heb je je ezelin nu al drie keer geslagen? Ik ben 
hier gekomen om je tegen te houden, want deze reis is tegen mijn wil ondernomen, deze weg 
voert naar de afgrond. Driemaal zag je ezelin mij, en driemaal is ze voor me opzij gegaan. 
Had ze dat niet gedaan, dan had ik jou gedood maar haar in leven gelaten.’  

Bileam zei tegen de engel van de HEER: ‘Ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u mij de weg 
versperde. Maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis.’  
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Overweging   
De weg die Bileam in Numeri 22 in eerste instantie kiest te gaan, is de weg die wij ook zelf misschien 
maar al te vaak kiezen. Het is de weg van de minste weerstand, de weg die de kool en de geit 
probeert te sparen,  de weg die onze eigenbelangen het beste dient.  Maar blijkbaar is dit ook een 
weg die ons naar de afgrond voert.  
Gelukkig wordt Bileam door God – en door zijn ezel – onderweg tegengehouden. Uiteindelijk worden 
zijn ogen geopend  en ziet Bileam in dat dit niet de juiste weg is om te gaan.  
Maar hoe zit dit eigenlijk bij ons?  
 
Vroeger was het voor velen van ons en onze ouders duidelijk hoe je diende te leven. Er was veel 
vanzelfspre-kendheid, minder keuzes en minder twijfel. Als je leefde in een protestantse of 
katholieke bubbel, was er een gedeeld besef van normen en waarden: 
De bijbel met de tien geboden of je geweten leerde je wat goed was, Op school werd het erin 
gestampt,  
Ze waren de maat voor de omgang met thuis en met elkaar en soms zelfs op je werk - een christelijke 
school, een r.k ziekenhuis. Ook je eigen krant en omroep waren richting gevend. Je kon daarom 
mensen aanspreken op de geldende gedragsnormen. Deze oude bubbels en zuilen zijn uiteen gespat  
Mensen zijn zoekend naar onze eigen waarden.  
 
Wij in de Peper zingen wekelijks grote woorden van gerechtigheid en vrede en spreken over onze 
inspiratie vanuit de relatie met God en wat die betekent voor ons dagelijks leven:  
we oefenen ons om ‘heilig’ te zijn, ‘zoutend zout’ te zijn,  en gaan daarna bemoedigd de nieuwe 
week in.  
Maar op ‘maandag begint het’ échte leven…. 
 
Als we met deze nieuwe ogen kijken, zoals Bileam het licht zag, naar de wereld waarin we leven en 
werken, zien we - op maandag - zaken die wel kloppen, volgens de regels van het recht en het 
systeem, maar toch niet deugen.  
 
De voorbeelden uit de financiële wereld zijn bekend; Maar ook in andere bedrijven en de zorg en het 
onder-wijs staan mensen voor lastige keuzes. Je voelt je een onderdeel van een reusachtige machine,  
en dat je daarin gebruikt wordt als instrument om de machine te dienen. We hebben de machine 
collectief geschapen maar voelen ons individueel gevangen. Soms zien we dit heel helder met 
verlichte ogen.  
 
Meestal probeer je er zo goed en zo kwaad als het kan het beste van te maken. Maar het niet pluis 
gevoel blijft of komt regelmatig terug. “Dan prikt God steeds onder je stoel”, zoals iemand van de 
voorbereidingsgroep het noemde. 
  
Er zijn mensen die opstaan, omdat ze niet langer kunnen aanzien dat het goed mis is wat ze zien 
klokkenluiders die gaan voor recht en gerechtigheid, en wat niet klopt en niet deugt aan de kaak 
stellen.  
Dat zijn dappere mensen, Die grote risico’s nemen.  
Zo zouden we zelf ook wel willen zijn. We voelen immers allemaal die verantwoordelijkheid om  
Echte aandacht te geven, recht te doen, kwaliteit te leveren, te doen wat de bedoeling van ons 
menszijn is.  
 
Als we de dilemma’s zien, dan staan we voor de keuze: doorgaan zoals van je verwacht wordt, zoals 
bijna iedereen doet, of er wat aan doen en een andere, afwijkende route kiezen. We hebben een 
keuze,  
en we moeten die keuze ook maken; ook als je geen keuze maakt, kies je immers  
- namelijk om de bestaande situatie te laten voorduren. Bileam had het eigenlijk wel makkelijk; hij 
werd gedwongen te stoppen en te zien. Wie of wat is bij ons nu de ezel die onze ogen opent? 
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In de voorbereidingsgroep vroegen we ons af wat je kunt doen als je het niet langer kunt tolereren,  
als je niet de aandacht aan een patiënt mag geven die jij nodig vindt, dat je niet de kwaliteit kunt 
leveren die jij wilt,als je mensen moet ontslaan ook al doen ze het goed. Moet je maar mee blijven 
doen, en er misschien zelf ziek van worden? 
 
In je eentje red je het niet, stelden we vast. Hulp en steun zoeken:  hulp om te blijven geloven in wat 
je wilt verbeteren en steun om dat te realiseren. En dat kan beginnen met wat ruimte te nemen om 
soepeler met de regels om te gaan,  ruimte nemen om het anders te doen, bespreekbaar maken met 
collega’s en vrienden.  
Er over praten, ook om te voorkomen dat je blind wordt in je eigen gelijk;  
je gedachten toetsen bij anderen en samen bedenken wat er wel mogelijk is.  
 
In de Peper houden we het besef van liefde, barmhartigheid en gerechtigheid levend.  Maar hebben 
we ook oog voor Pepergangers die leven met dilemma’s die eigenlijk te groot voor hen zijn?  
Kunnen wij in die zin ook iets voor elkaar betekenen?  
 
Laten de woorden die we hier zingen en zeggen ons de ogen openen en de basis zijn om elkaar te 
dragen,  
de week door. Samen. 
 
 
 
Tafelgebed met Vredeswens  
 
Lange tijd was het niet gebruikelijk om zomaar aan de eucharistie deel te nemen, mensen voelden 
zich daar niet zuiver genoeg voor. In de Vroege Kerk moesten nieuwelingen voor ze de doop 
ontvingen en deel mochten nemen aan de eucharistie, een hele fase doorlopen van onderricht, 
vasten en gebed.  
 
Dat doen wij niet meer, iedereen is bij ons uitgenodigd om deel te nemen, maar in deze Tafelviering 
roepen we op tot een stukje zelfreflectie. Door samen na te gaan wat er leeft in ons hart, en onszelf 
de vraag te stellen of we dat mee moeten nemen in het ritueel.  
 
 Tafelgebed met vredeswens (uit Groot Gebedenboek)    

God, ik onderzoek mezelf voor U. 
Ik ga na wat klein is en wat groot. 
Aan welke belangrijke dingen denk ik? 
Zijn mijn zorgen, 
mijn angst en mijn verwachtingen van belang? 
Wat is nodig? 
Wat kan ik missen? 
Wat is vruchtbaar? 
Wat is onvruchtbaar? 
Wat is waar? 
Wat is camouflage? 
Veel blijkt van zo geringe betekenis 
dat ik het vergeten kan, 
ofschoon het voor mij belangrijk was. 
Veel blijkt van zo groot gewicht 
dat ik bereid moet zijn vele zaken te veranderen om het te veroveren. 
 
Belangrijker dan mijn prestaties is mijn vertrouwen. 
Belangrijker is dat ik doe Wat U in mij wilt doen, 
Opdat ik degene word die ik volgens uw gedachten ben. 
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Vredeswens    
Wensen wij elkaar nu de vrede van God die ons altijd uitdaagt en bijstaat in onze levens toe.  
 
Nodiging      

God, 
 U hebt ons geroepen, zoals we zijn, 
 met al onze geheime bedoelingen en gedachten, 
 met al onze zwakheden en zonden. 
 Neem ons dan aan,   

met onze gaven. 
 Bevrijd ons en heel ons 
 opdat wij U en onszelf leren kennen, 
 Amen  
  
 
 


