
zondag 23 september 2018 in het Kruispunt 
 
 
 

 
 

 
lezing oude testament (lector) Deuteronomium 13, 1-5 
1 U daarentegen moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er 

niets aan toe en doe er ook niets van af. 

2 Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken 

of een wonder voorspelt, 3 dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt 

daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te 

dienen - 4 luister dan niet naar wat hij zegt. Want de HEER, uw God, 

wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met 

hart en ziel liefhebt. 5 Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen 

voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien 

alleen hem en blijf hem toegedaan.  

 
lied Liedboek 310   Een is de Heer... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 9, 30-37 
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij 

wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31 want hij was bezig zijn 

leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon 

wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie 

dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32 Ze begrepen deze uitspraak 

niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. 

33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: 

‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34 Ze zwegen, 

want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen 

de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. 

Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste 

van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte een kind 

op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en 

zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, 

neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die 

mij gezonden heeft.’  

 
lied  Liedboek 782   Het koninkrijk is voor een kind... 
 
 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---gesprekken--- 

 

Afgelopen zondag was het startzondag  

en hadden we de kerkzaal verbouwd.  



Zodat ieder van u in een groepje van drie terechtkwam.  

Dat was om de nadruk te leggen op het gesprek.  

Met elkaar in gesprek was het thema.  

 

Een stuk film hebben we gezien,  

en daarna werd er gesproken over  

je eigen beeld van Jezus.  

 

Naar ik vernomen heb vonden velen dat dat  

best wat langer had mogen duren,  

maar het zou ook kunnen dat sommige mensen  

dat lastig gevonden hebben.  

 

Want dan praat je over je zelf en over je geloof.  

En dat gaat niet iedereen even makkelijk af. 

 

 

Je kunt over je geloof spreken  

in de vorm van vaste overtuigingen,  

maar zo'n gesprek kan ook aan  

kwetsbare kanten van je komen.  

 

Iets waar je nog naar zoekt,  

waar je nog niet uit bent.  

Of iets dat misschien niet zo goed is voor het beeld  

dat anderen van je hebben.  

 

Of iets wat met pijn in je leven verbonden is.  

 

Hoe gaat dat in gesprekken?  

We praten makkelijk met elkaar,  

maar als we het over dingen hebben  

die er toe doen voor hoe je leven wilt,  

 

en die misschien wel aan pijn of verdriet  

of verlegenheid van een ander raken  

- dan gaat ons dat vaak niet makkelijk af.  

 

Je voelt dan wel: hier zit iets,  

je zou er over door kunnen vragen,  

maar je weet ook niet wat je boven haalt.  

 

En dan redden wij ons soms liever naar veilige onderwerpen.  

 

Over wat er in de krant stond.  

Of iemand die het mooi gezegd had.  

En soms naar de koetjes en kalfjes.  



 

Als we in een gesprek merken dat er pijn zit,  

gaan we daar vaak liever met een boog omheen.  

 

Terwijl degene die de pijn voelt  

misschien wel graag zou willen  

dat iemand er op door zou gaan.  

 

 

 

---ontwijken--- 

 

Jezus wil het met zijn leerlingen hebben  

over wat hem te wachten staat,  

 

daar wil hij de ruimte voor hebben,  

en daarom reist hij min of meer incognito.  

 

Over wat hem te wachten staat,  

en dat is geen makkelijk onderwerp,  

want zijn verwachtingen zijn somber.  

 

Hij is op weg naar Jeruzalem en dat belooft weinig goeds.  

 

Confrontaties onderweg,  

onbegrip,  

oplopend verzet en  

uiteindelijk zijn einde. 

 

 

Hij spreekt dat pijnpunt onomwonden aan  

en noemt het in alle duidelijkheid:  

 

"De mensenzoon zal worden overgeleverd  

en ter dood gebracht worden".  

 

Hij zegt het, maar het blijft stil.  

Niemand die reageert.  

 

Niemand die vraagt: hoe bedoel je?  

 

Ieder voelt wel wat, niemand zegt wat. 

 

“Ze begrepen het niet, maar ze durfden  

hem geen vragen te stellen” 

 

 



 

---onmacht--- 

 

Wij bewegen ons in een stukje van het Marcusevangelie  

dat door onmacht gekenmerkt wordt.  

 

Er was een vader van een bezeten jongen,  

en het lukte de leerlingen van Jezus niet  

om die te bevrijden.  

"Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?"  

vragen ze Jezus later.  

 

Onmacht.  

 

Nu de aankondiging van Jezus over zijn verdere weg,  

met die pijn erin.  

 

Onmacht.  

 

Ze kunnen iets niet of ze snappen iets niet 

of ze durven iets niet.  

 

 

Ook bij Jezus is er sprake van onmacht.  

 

Hij kan demonen uitdrijven,  

hij kan blinden genezen,  

maar hij kan er niet voor zorgen  

dat zijn leerlingen zijn roeping begrijpen.  

 

Hij kan zijn pijn niet met hen delen.  

 

Onmacht. 

 

Onmacht laat ons zien dat we kwetsbaar zijn.  

Dat er dingen zijn die we niet kunnen.  

Of die niet lukken.  

Niet iedereen wil het over zulke dingen hebben.  

 

 

"Ze durfden hem geen vragen te stellen".  

 

Liever, zo blijkt later, richten zij hun aandacht  

op iets banaals. 

 



Terwijl Jezus met hen over dingen wil spreken die pijn doen 

haken ze af en beginnen met elkaar  

over een veiliger onderwerp:  

wie is de belangrijkste?  

 

 

Bezig zijn met je imago.  

Praten over wie de meeste indruk maakt,  

of de beste van de klas is,  

of wie het dichtst bij Jezus staat... 

 

Dat zijn andere gesprekken, dat lukt wel. 

Daar kan je altijd zeggen of het er  

wel of niet mee eens bent 

en zo bouw je aan een beeld 

Dat anderen van je hebben. 

 

 

Daarover is het veel makkelijker disputeren.  

 

Dispuut of debat  

is veel makkelijker dan  

de gevoelige vragen onder ogen zien. 

 

U hebt daar in de afgelopen week een staaltje van kunnen zien  

bij de zogen. Algemene Beschouwingen. 

 

Vragen stellen over de lijn van het kabinet.  

Maar vooral: hoe kom ik in beeld?  

Wat denkt men over mij?  

 

Populariteitswedstrijdjes.  

 

Het ergens wel of niet mee eens te zijn,  

of elkaar onderuithalen  

of in een kwaad daglicht zetten,  

dat gaat veel makkelijker dan je verdiepen  

in je medemens die pijn tegemoet gaat.  

 

Daarvoor moet je niet je sterke kant presenteren,  

maar je kwetsbare kant opzoeken.   

 

Daarvoor moet je je verhouden 

met je onmacht. 

 

 

 



---onbegrip--- 

 

Mensen die een debat voeren  

of met hun imago in de weer zijn  

letten doorgaans niet op de gevoelige dingen,  

en zijn niet kritisch over zichzelf.  

 

Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat hij zal worden overgeleverd,  

maar het komt niet in hen op  

dat zij zelf ook tot de mensen zouden kunnen behoren  

aan wie Jezus zal worden uitgeleverd.  

 

Het zal gaan gebeuren.  

Judas zal hem verraden,  

Petrus zal hem verloochenen... 

 

Juist door mensen die macht en aanzien  

hoog in het vaandel hebben  

(zoals de leerlingen nu blijkbaar)  

zal Jezus worden overgeleverd.  

 

Dat is het nou net:  

als je de gevoelige dingen uit de weg gaat,  

verlies je het zicht op je eigen handelen.  

 

Als je alles wat met lijden te maken heeft wegfiltert  

uit je beeld van Jezus,  

dan raak je de kern van zijn inspiratie kwijt.  

 

Doorgrond mij, God... psa 139...  

Zie wat er in mij speelt... 

 

 

Jezus neemt een kind en slaat zijn armen er om heen.  

 

Een kind is nog niet zelfstandig.  

Een kind is overgeleverd aan medemenselijkheid.  

Zo moet je kijken! 

Een kind brengt je bij je onmacht 

en haalt je weg van het streven naar doelen. 

 

Jezus volgen betekent:  

oog hebben voor het kleine en kwetsbare,  

en niet: 

 je boven anderen stellen of carrière willen maken.  

 

Maar dat lukt niet als je het thema lijden uit de weg wilt gaan. 



 

 

 

---aandacht--- 

 

Richt je aandacht op wie en wat kwetsbaar is,  

dan zit je op de goede weg.  

 

Dan hou je je hart open voor waar mensen  

aan of onder lijden.  

 

Vraag je niet af welke doelen je kan bereiken  

maar kijk naar een kind en vraag je af  

hoe je leven wilt.  

 

Wat je met de zwakken en kwetsbaren in de samenleving wil doen,  

en hoeveel je dat aangaat.  

 

Hoeveel je wil dat dát je persoon  

en je aanzien bepaalt.  

 

De leerlingen moeten niet bezig zijn  

met hun eigen plaats en aanzien,  

maar letten op wat en wie kwetsbaar is.  

 

En wij in hun voetspoor.  

 

Het leven dienen, zieken bezoeken,  

verdrietigen vergezellen,  

vernederden oprichten,  

zwakken beschermen.  

 

Dát is de weg van Jezus. 

 

Het gebaar van Jezus 

zegt de volwassen mannen ook iets 

over de positie die ze dan wél hebben 

 

Marcus is de enige evangelist die vertelt  

dat Jezus het kind in zijn armen neemt.  

Bij Matteus en Lucas wordt het kind  

in het midden geplaatst,  

om iets aan te wijzen.  

Het kind staat daar als stof tot nadenken.  

 

Bij Marcus een gebaar van liefde:  

Jezus neemt het kind in de armen  



en zegt daarmee tegen zijn leerlingen  

- en tot ons:  

 

"God houdt niet van jullie omdat jullie  

zo belangrijk zijn,  

of groot,  

of nuttig.  

 

God houdt van jullie omdat hij jullie vader is,  

en jullie zijn kinderen". 

 

 

De startzondag heeft altijd iets in zich van:  

kom, we gaan beginnen,  

we gaan wat doen, we pakken het aan.  

 

En dat is belangrijk.  

 

Maar dit van vandaag is minstens net zo belangrijk:  

je afvragen waardoor we ons willen laten bezielen.  

Waardoor we ons willen laten raken.  

Wat er in ons hart gaat zitten.  

 

De liefde van God voor mensen voelen.  

Zachte kracht, bron van inspiratie. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 1001   De wijze woorden... 
 
 


