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Beste mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
De eerste lezing uit Marcus begon met deze woorden: 

“Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 

nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 

nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ ” 

 

Twee zinnen die heel wat zeggen. 

Zinnen die duidelijk maken dat met Jezus de komst van het Koninkrijk van God is gestart. 

Goed nieuws dus. 

Hoop voor mensen die lijden aan het leven. Hoop voor mensen die lijden aan elkaar. 

Maar in één adem wordt ook duidelijk gemaakt dat dat koninkrijk van God niet zonder slag 

of stoot gestalte krijgt. 

“Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede 

nieuws verkondigde.” 

Gevangenneming èn goed nieuws.  

Berichten die haaks op elkaar staan en ook nog eens een oorzakelijk verband vertonen. 

Voor dat goede nieuws zijn we allemaal wel te porren! 

Maar gevangenneming? 

Het is logisch dat je je – met de reëel aanwezige risico’s – toch nog eens flink achter de 

oren krabt. 

 

Ja, wij zouden ons nog eens een keertje bedenken. 

Maar die vissers bij het meer van Galilea niet.  

Zonder enige aarzeling of bedenking laten ze los waar ze mee bezig zijn en volgen Jezus. 

Blijkbaar hebben ze weinig of niets te verliezen. 

 

En dat maakt de start van Jezus’ werk meteen ook opvallend en bijzonder: 

- hij gaat niet naar het religieuze centrum Jeruzalem, maar naar het ver verwijderde 

en onbelangrijke Galilea. 

- hij gaat niet naar vooraanstaande notabelen of tempelgeleerden, maar hij gaat naar 

gewone mensen, vissers.  

Mensen die weinig te vertellen hebben en weinig te verliezen. 

- en hij maakt gebruik van hun vak om zijn missie uit te voeren.  

Ze hoeven niet allerlei onbekende vaardigheden aan te leren om zijn 

geroepenen/gezondenen te kunnen zijn.  

Een cursus communicatie of ‘spreken in het openbaar’ is niet nodig. Het enige wat 

nodig is, is: horen, gehoor geven, volgen. 

 

Van het begin af aan gaat het verkondigen van de goede boodschap via het kanaal van 

gewone mensen. 



Gewoon: uit Galilea. 

Geen top-down strategie wordt hier dus gevolgd. 

Geen proces, gestuurd door mensen aan de top. 

God start – net als rond de geboorte van Jezus (met dat eenvoudige meisje Maria uit 

Nazaret, met dat uitschot van herders bij Betlehem) – ook hier, in Jezus, zijn werk aan de 

basis. 

Bij de ‘gewone’ man. 

Bij de man/vrouw die de taal spreekt van het volk. 

Bij de man/vrouw die uit eigen ondervinding weet wat er leeft onder de mensen. 

Bij de man/vrouw dus, die zich werkelijk kan ‘inleven’ in allerlei ellendige omstandigheden, 

in de vragen, in het verzet en de onmacht waarin anderen verkeren. 

Bij mensen die echt goed kunnen horen – iets anders dan ‘aan’horen – omdat ze weten 

waar het over gaat. 

Mensen die bereid zijn gehoor te geven aan de oproep zich om te keren, omdat ze totaal 

vastgelopen zijn, doordrongen zijn geraakt van het feit dat het anders moet. 

Mensen die van harte willen volgen, omdat ze ineens hebben ervaren – waarschijnlijk 

totaal onverwacht en nooit gedacht – dat ze echt ‘gezien’ worden. 

 

Uit de loop van de geschiedenis is gebleken dat die werkwijze/strategie van Jezus – vanuit 

de basis denken en beginnen met het werken aan Gods koninkrijk – van meet af aan onder 

spanning heeft gestaan. 

Al snel ging het in diverse situaties niet meer om de medemens, om het hóren en zien van 

de ander, om onze relatie met elkaar, om ons samenzijn als kerkgemeenschap. 

Al snel ging het om míjn inbreng, de verwerkelijking van míjn ideeën, míjn invloed, míjn 

macht. 

Door alle tijden heen zie je hoe mensen zeggen het goed voor te hebben met de Kerk, de 

gemeente van Christus, maar dat het in de praktijk vaak ging/gaat om ‘gelijk krijgen’, ‘in 

aanzien komen’. Invloed. Macht. 

Door alle tijden heen zie je hoe – dus ook in de Kerk, waar je de houding/strategie van 

Jezus zou mogen verwachten – mensen met een groot intelligentievermogen, met veel 

kennis, elkaar opzoeken om samen ‘even’ te bepalen hoe het moet. 

Over hoofden van mensen heen. 

Zonder te weten wat er bij mensen, aan de basis, leeft. 

Oftewel: hoe we het voor elkaar kunnen krijgen dat alles gaat zoals wíj vinden dat het 

moet gaan. 

Dat gebeurde ook binnen de Kerk. 

Van bovenaf werd bepaald wat we moeten geloven. 

Van bovenaf werd bepaald hoe we moeten geloven. 

Vaak werd (wordt nog) voorbij gegaan aan de moeiten, de ellende. De vragen van het 

leven van alledag die aan ‘het geloof’ worden gesteld. 

Andere denkbeelden/interpretaties over ‘wat te geloven?’ werden niet getolereerd. 

Erger nog: andersdenkenden werden geëxcommuniceerd, buiten de kerkgemeenschap 

gezet. Men werd gevangen gezet of op een brandstapel gedood. 

Ook in onze tijd gebeurt dat. 

Niet letterlijk gelukkig, maar figuurlijk. 

Buitengesloten. Afgewezen. 

Natuurlijk: leiding is – ook binnen een kerkgemeenschap – nodig. 

Maar wat is de scheidslijn tussen ‘leiden’ en ‘heersen’ vaak griezelig dun. 

En: wat is het moeilijk om – juist ook bij jezelf – stil te staan en naar je eigen handelen te 

kijken vanuit de vraag: Voor wie doe ik –ten diepste- wat ik doe en wat ik zeg? Voor God? 

Voor de ander? Voor de gemeenschap? Of… voor mijzelf? 

 

De gemeente van Korinte, aan wie Paulus de brief schrijft waaruit we hebben gelezen, 

bestond uit Joden die christen waren geworden en uit niet-joden (heidenen) die zich 

hadden bekeerd tot het christendom. 



De christenen van joodse komaf waren opgegroeid met het geloof dat er maar één God is. 

Het is de korte en krachtige belijdenis uit Deuteronomium 6,4: “Luister, Israël: de HEER, 

onze God, de HEER is de enige!” 

De christenen van niet-joodse komaf waren met een geloof in heel veel goden - en de 

daarbij behorende offercultussen – opgegroeid. 

Nu ze samen zijn, volgelingen van Christus door het evangelie dat hen is gebracht, belijden 

ze sámen dat er één God is die boven alles staat wat is. En dat Jezus zijn Zoon is. 

Prachtig! 

 

Maar dan staan er mensen in de gemeente op.  

Zeker in het geloof. Stevig in de schoenen.  

Tegen christenen uit de niet-joden (mensen dus met een achtergrond van veel goden en 

allerlei offercultussen) zeggen zij:  

‘Als ik op de markt loop en ik zie daar een mooi stuk vlees liggen voor een zacht prijsje, 

dan koop ik dat. Ook al weet ik dat een ander deel van dat vlees gebruikt wordt om te 

worden geofferd aan zogenaamde goden in de diverse tempels die er zijn in de stad. Die 

zogenaamde goden bestaan immers niet. We geloven toch in één God?! En dus zijn die 

offers die gebracht worden van nul en generlei waarde. Ze zijn aan ‘niets’ geofferd! En dus 

is het onzin om dat vlees te laten liggen. Broeders en zusters, als jullie begrijpen wat we 

zeggen, neem van ons aan en laten we besluiten: dat vlees gewoon kopen en consumeren! 

Je wordt er echt niets minder van!’ 

Deze onderwezen christenen, goed van de tongriem gesneden, intelligent, - een cursus 

‘spreken in het openbaar’ hebben ze niet nodig -, proberen door het probleem aan Paulus 

voor te leggen, ook hem achter zich te krijgen. 

Een georganiseerd streven om besluitvorming te beïnvloeden. 

‘Lobbyen’ noemen wij dat. 

Toen kon men er ook wat van. 

 

Maar Paulus laat zich niet door één van de partijen beïnvloeden. 

Hij zegt: Waar zijn jullie nou helemaal mee bezig?! Kijk eens wat je doet?! 

Je perst je broeder en zuster haast dat vlees door de keel, terwijl zij zich daar helemaal 

niet goed bij voelen. 

Wat jullie zeggen klopt! 

Het ontbreekt jullie niet aan kennis. Jullie hebben begrepen wat ik jullie heb geprobeerd 

duidelijk te maken, namelijk: er is één God voor ons allen; een God die uitstijgt boven alles 

wat mensen weten en denken. En in zijn Zoon Jezus is Hij bij ons gekomen.  

Maar laat die kennis, dat weten van jou, je intelligentie, niet de baas spelen over jullie 

geloofsgemeenschap. 

Ga met de kennis die je hebt, en een daaruit voortvloeiende logisch klinkende beredenering 

die je kunt ophoesten, niet zeggen hoe anderen dus moeten leven. 

Blaas met de kennis die je hebt jezelf niet op tot iets wat je niet bent: rechter over 

anderen! 

Níet onze kennis moet bovenaan staan. 

Want dan wordt de geloofsgemeenschap in een top-down model geperst. Een model waarin 

enkelingen macht krijgen of die zich toe-eigenen. Een model waarin het individu wordt 

opgeofferd aan het systeem, niet meer wordt gezien. Een model waar voor veelkleurigheid 

weinig ruimte is. 

 

Wat dan wél bovenaan moet staan? 

Ga terug naar je bron.  

Ga terug naar die man die, gevolmachtigd door God zelf, aan het begin van zijn missie 

naar Galilea ging. 

Hij ging naar vissers. Geen domme jongens, maar ook geen knappe koppen. 

Mensen aan de basis van de samenleving. Mensen door geestelijke en politieke leiders met 

de nek aangekeken. 



Híj zág hen. Híj hóórde hen. Hij liet met een enkel woord -‘Volg Mij’- merken dat hij hen 

gewoon nodig had. Zij hoorden er helemaal bij. 

In en door hem ontdekten zij (in die eerste ontmoeting)… geen kennis, nee, in en door 

hem ontdekten zij de liefde van God en zijn liefde tot God. 

Dat, ware liefde tot God, dat staat boven ‘kennis’, staat boven alles. 

Dat, ware liefde tot God en van daaruit dus tot je naaste, zou dan ook de bron van al je 

handelen moeten zijn. 

In het leiden van een gemeenschap, een geloofsgemeenschap, gaat het dan niet om ‘wat 

mag’ of ‘wat moet’, ‘mijn gelijk’, maar gaat het om ‘wat helpt hem/haar?’ in het geloven, in 

die zoektocht naar het koninkrijk van God. 

In het leiden van een gemeenschap, een geloofsgemeenschap, gaat het dan niet om 

dogma’s die van bovenaf zijn opgelegd, maar om het creëren van een terreurvrije ruimte 

waar je de mens mag zijn die je bent, waar je liefde van God en liefde tot God en elkaar 

mag ervaren. 

 

Jezus ging op zoek naar mensen aan de basis van de samenleving. 

Hij hoorde hen, zag hen. Zij hoorden er voor hem helemaal bij. 

Dienstbaar stelde Jezus zich op. 

Dat werd gevoeld/ervaren en… zij volgden hem. 

Als gemeente van Christus komen we bij elkaar. Allemaal verschillende mensen. Met 

verschillende achtergronden en geschiedenissen.  

Voor God en zijn Zoon gelijkwaardig. Er wordt geen onderscheid gemaakt. 

Voor Jezus, voor God zijn wij allemaal mensen aan de basis van het koninkrijk met een 

hoofdletter. 

Die gelijkwaardigheid, dat wij allen door God gekend zijn en geaccepteerd, vieren we met 

elkaar. Elke week opnieuw. Maar die gelijkwaardigheid moeten we ook steeds opnieuw 

handen en voeten geven. In de erediensten, maar ook daar buiten. In heel het gemeente-

zijn. 

Niet van bovenaf op één manier geregeld. 

Maar – luisterend naar de basis – ruimte biedend aan de diverse manieren van 

geloofsbeleving. 

Niet: ‘wat mag’ of ‘wat moet’, ‘mijn gelijk’. 

Maar: ‘wat helpt hem/haar?’ om de mens te zijn die je van God mag zijn. 

Ook dat: tot eer van God. 

Ook dan: tot een zegen voor ons allen. 

 

Amen. 

 


