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Vijfde zondag van de herfst
Laatste zondagse viering in de Detakerk
Marcus 10: 32 – 40
Door ds Jaco Zuurmond
Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,
Ik ken geen kerkgebouw met een mooiere naam dan de Detakerk. En ik meen het ook. Eerlijk
gezegd ben ik nog nooit een preek begonnen met het woordje ‘ik’, dus alleen dat al mag
gelezen worden als een stevige streep onder deze eerste zin. En toen in 2002, aan het begin
van mijn werkzaamheid hier in de Detakerk, de hervormde Oosterkerk Samen op Weg ging
met de Gereformeerde Detakerk verdwenen, vanzelfsprekend de letters ‘Gereformeerde
Kerk’ van de voorgevel. Maar de naam Detakerk moest blijven, dat vond iedereen, en dat
vond iedereen ook van harte. Gewoon omdat het zo’n mooie naam was. DETA staat voor de
eerste letters van de laatste vier woorden van de Onze Vader in het Grieks, in de taal van het
Nieuwe Testament. Doxa eis tous Aionas – Heerlijkheid tot in eeuwigheid. Voorwaar een
mooie naam.
Meester, wanneer u heerst in uw heerlijkheid, laat een van ons dan rechts van u zitten en de
ander links. De heerlijkheid van de Heer – daar wil je liefst zo dicht mogelijk bij zijn, daar wil
je bij horen.
En heerlijkheid was er, door 62 jaar heen, vast en zeker. Ongekende heerlijkheid zal het
geweest zijn toen vijf jaar na de dramatische scheuring in de Gereformeerde kerk tijdens het
oorlogsjaar 1944 hier op deze plaats dankzij de inspanning van o zo velen de eerste steen
gelegd kon worden van een nieuw kerkgebouw. En nog meer heerlijk zal het geweest zijn
toen anderhalf jaar later het gebouw er echt stond. Hoog, degelijk, met heel veel ruimte.
Heerlijk was de akoestiek. Heerlijkheid was het toen 6 jaar later het prachtige orgel geplaatst
werd. Heerlijk was de snel groeiende kerk. Zondag aan zondag, en elke zondag twee keer,
zat de kerkzaal helemaal vol, met uitgeschoven banken. Er waren officiële ouderlingen- en
diakenbanken, maar daarnaast waren er ook minder officiële verpleegstersbanken, waar de
Gereformeerde verpleegsters in uniform bij elkaar zaten, met altijd een plaatsje vrij voor
diegene wier verpleegstersdienst precies afliep vlak voordat de kerkdienst begon. Heerlijk
waren de jaren dat er meer ruimte kwam in de kerk. Ruimte voor anders denken en bredere
visie. Ruimte voor echt gesprek. Ruimte voor de wereld buiten de kerk. Ruimte voor
zorgvuldig doordachte vormen. Heerlijk was de verbouwde kerk van 1991, met een ruim en
open liturgisch centrum. Heerlijk was het Samen op Weg, waarin Gereformeerde Detakerk
en Hervormde Oosterkerk meer dan 100 jaar kerkelijke gescheidenheid overwonnen.
Heerlijk was de hartelijke en welwillende samenwerking, weer wat verder in de tijd, met de
Opstandingskerk. Heerlijk door al die jaren heen was het wanneer er gedoopt werd –
aanvankelijk direct één of twee zondagen na de geboorte - later werd dat veel losser, maar

nog steeds even heerlijk. Heerlijk was het wanneer er getrouwd werd, om zegen werd
gebeden door en zegen werd toegezongen aan steeds weer nieuwe liefdes. Heerlijk was het
om Pasen te vieren. Heerlijk was kerst. Er zijn in 62 jaar heel veel goede, rijke momenten
gevierd, hier in deze kerkzaal. Momenten van heerlijkheid, met eeuwigheidswaarde.
Heerlijkheid tot in eeuwigheid. Heerlijkheid waar je graag bij wilde horen. Heerlijkheid waar
je heel dichtbij wilde zijn.
Meester, wanneer u heerst in uw heerlijkheid, laat een van ons dan rechts van u zitten en de
ander links. Een vraag vol verlangen, vol vertrouwen. Er klinkt een visioen in door van een
weg omhoog, almaar hoger. En neem ons dan mee, omhoog. Laat ons delen in uw triomf, in
uw overwinning van al het kwade. Laat ons daar dan heel dichtbij zijn, links en rechts van uw
troon. Een herkenbare vraag. Een herkenbaar verlangen. Maar ze weten niet wat ze vragen,
Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus. De weg van deze Heer is namelijk geen
triomftocht. Zijn heerlijkheid is niet gelegen in zijn verhevenheid. De heerlijkheid van deze
Heer is de heerlijkheid van eindeloze nabijheid bij mensen, van volledige solidariteit met
mensen. Tot aan het kruis – waar links en rechts van het kruis van deze Heer inderdaad nog
twee ander kruizen staan opgesteld. Wanneer u heerst in uw heerlijkheid… mogen wij dan
links en rechts…
Nog maar nauwelijks hebben de zonen van Zebedeus het woord ‘heerlijkheid’ – in het Grieks
dus ‘doxa’, de eerste letter van Deta, maar het wordt ook wel vertaald met het Latijnse
‘Gloria’ (gloria in saecula), zowel in het Onze Vader als in de lezing van vandaag… wanneer u
heerst in uw Gloria… En nog maar nauwelijks hebben de zonen van Zebedeus het woord
heerlijkheid - Gloria in de mond genomen of van de rand van de weg die Jezus met zijn
leerlingen gaat zal het Kyrië klinken – Heer, ontferm U. Zo werkt dat in de Bijbel: geen Gloria
zonder Kyrië, geen Kyrië zonder Gloria. Geen weg omhoog die niet ook de weg in de diepte
is. Geen verheffing die niet de vernedering kent. Aan de rand van de weg zit in het direct
aansluitende Evangelieverhaal, dat we volgende week zullen lezen, een blinde man, die Kyrië
roept tot deze Heer, en daarmee scherper dan de zonen van Zebedeus ziet met wat voor
heerlijkheid hij hier te maken heeft.
En goede mensen… is dat, als we vandaag terug kijken, en vooruit, niet vóór alles óók de
heerlijkheid van de Detakerk geweest. Die momenten dat we hier als mensen elkaar nabij
hebben kunnen zijn, eindeloos nabij, juist aan de onderkant van het leven. In tijden van
verdriet en rouw, van zorg en zwakte. Die momenten dat we elkaar ontferming hebben
kunnen bieden, en zo aan elkaar iets van Gods ontferming hebben kunnen laten zien?
Natuurlijk, ook alle hoogtepunten die we mochten delen zijn deel van de ‘heerlijkheid’ –
maar het zou niets met de ‘heerlijkheid’ van Onze Vader te maken hebben als we niet vooral
ook de diepte van het leven met elkaar zouden delen.
Doxa eis tous Aionas… Deta… Heerlijkheid tot in eeuwheid… dat is een God die het leven met
zijn mensen deelt. Heerlijkheid dat is een gemeente waarin mensen het leven met elkaar
kunnen delen. Heerlijkheid, dat is een gemeente waarin mensen in de diepte van het leven

samen de hoop kunnen bewaren. En zo voor elkaar en met elkaar de weg begaanbaar
kunnen maken. Door alle hoogte én diepte heen.
En die heerlijkheid… die houden we vol! Omdat deze Heer volhoudt, door alles heen. Hem zij
de Heerlijkheid, tot in Eeuwigheid.
Amen

