
zondag 23 augustus 2020 in het Kruispunt 
(corona-condities) 

 
 

 

 

 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 51, 1-6 
1   Luister naar mij,  

jullie die gerechtigheid najagen,  

jullie die de HEER zoeken.  

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,  

naar de diepe groeve waar je gedolven bent.  

2  Kijk naar Abraham, jullie vader,  

naar Sara, die jullie heeft gebaard;  

toen ik hem riep was hij alleen,  

maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt.  

3  De HEER troost Sion,  

hij biedt troost aan haar ruïnes.  

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,  

haar wildernis wordt als de tuin van de HEER.  

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich,  

waar muziek en lofzang klinken.  

4  (4-5) Mijn volk, luister aandachtig naar mij,  

mijn natie, leen mij je oor.  

De wet vindt zijn oorsprong in mij,  

en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken.  

In een oogwenk breng ik de zege nabij,  

de hulp die ik bied is al onderweg;  

ik zal krachtig rechtspreken over de volken.  

De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd,  

ze zien uit naar mijn krachtig optreden.  

5  

6  Kijk omhoog naar de hemel,  

kijk naar de aarde beneden:  

al vervliegt de hemel als rook,  

al valt de aarde uiteen als een oud gewaad  

en sterven haar bewoners als muggen,  

de redding die ik breng, zal voor altijd blijven  

en mijn recht zal geen einde hebben. 

 
piano/zanggroep Liedboek 138, 1.4. 
 
lezing nieuwe testament (lector) Matteus 16, 21-27 
21  Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken 

dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door 

toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en 

dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou 

worden opgewekt. 

22  Petrus nam hem ter zijde en begon hem fel terecht te wijzen: 

‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’ 



23  Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, 

achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je 

denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 

24  Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil 

komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij 

volgen. 

25  Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar 

wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. 

26  Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het 

leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn 

leven? 

27  Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en 

bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij 

iedereen naar zijn daden belonen. 

 
piano/zanggroep Liedboek 314, 1.2.   Here Jezus om uw woord... 
 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---standbeelden--- 

 

Het is nu weer wat rustiger,  

maar een paar weken geleden  

werd het nieuws nog voor een groot deel bepaald  

door standbeelden die werden beklad of omvergetrokken.  

 

Dat gebeurde onder invloed van de discussie  

over racisme in de samenleving.  

 

Er waren nogal wat standbeelden, zo bleek ineens,  

van mensen die naast hun verdiensten  

ook een donkere kant bleken te hebben.  

Er zijn toen nogal wat standbeelden van hun sokkels gehaald. 

 

Kennelijk willen we standbeelden alleen van mensen  

op wie niets aan te merken valt. 

 

 

Waarvoor richten wij standbeelden op?  

 

Vanwege de verdiensten van belangrijke mensen,  

we mogen niet vergeten wat zij gedaan hebben.  

 

Mensen die iets belangrijks tot stand hebben gebracht  

en veel invloed hebben gehad in de geschiedenis, 

krijgen vroeg of laat een monument.  

 



Altijd gemaakt uit een of ander materiaal  

dat de tand des tijds lang kan weerstaan, 

steen, brons, of wat dan ook,  

en daarmee drukken we uit dat dit een mens is  

die aan de vergetelheid onttrokken moet worden. 

 

Er is er ook net weer een standbeeld onthuld eergisteren: 

Johan Cruijff bij de Arena die zijn naam draagt.  

 

 

---Petrus--- 

 

Jezus heeft tegen Petrus iets gezegd,  

een paar verzen vóór de tekst  

die we hoorden voorlezen.  

Heel belangrijke woorden. 

 

"Jij bent Petrus, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen". 

 

Zo is dat gezegd en nu staat het daar. 

 

Woorden als een standbeeld.  

 

De buitengewone betekenis van Petrus  

is daar aan af te lezen.  

Het vers speelt een rol in de legitimatie van de paus  

als leider van de rk kerk  

in de rol van opvolger van Petrus. 

 

En nu, een paar zinnen later, deze woorden:  

"Ga weg, achter mij, Satan!" 

 

Dat zijn dus woorden die  

door dezelfde Jezus  

tegen dezelfde Petrus gezegd zijn. 

Eerst de rots waar de kerk op wordt gebouwd,  

nu het struikelblok voor de kerk. 

 

 

Dat is een behoorlijk felle reactie van Jezus. 

 

Wanneer reageer je zo fel?  

 

Als je pijnlijk geraakt bent.  

Als er een punt is aangeroerd waar  

veel pijn of vragen omheen zitten, 



iets waar je niet uit bent,  

waar je nog niet mee om kunt gaan. 

 

Het gaat om de toekomst van Jezus.  

Hij had gezegd dat het slecht af zou lopen met hem,  

en Petrus had hem terechtgewezen:  

dat zal niet gebeuren! 

 

En dan dus deze woorden. 

Jezus is geraakt op een gevoelige plek.  

Hij zou wel willen dat Petrus gelijk had,  

hij weet dat dat niet zo is,  

maar het is moeilijk om daar mee om te gaan.  

 

-tussen haakjes:- 

Ik zie ook felle reacties, vaak.  

Als het gaat om corona-maatregelen,  

en de gevolgen ervan,  

en de protesten ertegen.  

Veel mensen worden fel in hun reacties. 

 

We kunnen weinig hebben van elkaar.  

Je bedrijf op het randje van het faillissement,  

je ouder die nauwelijks bezoek mag hebben,  

de onbeschoftheid van wie het zo nauw niet nemen.  

Terwijl jij misschien kwetsbaar bent qua gezondheid. 

 

Veel felheid. Is wel begrijpelijk misschien.  

Want: 

Wij weten ook nog niet hoe we uit de corona-crisis zullen komen. 

Gehavend. Gewond. Gelouterd. Getekend.  

 

We zullen andere mensen zijn, maar hoe?  

 

Vrediger,  

milieubewuster,  

aandachtiger,  

standvastiger,  

rustiger,  

socialer?  

 

Of juist niet? We weten het niet.  

We zijn pijnlijk geraakt in onze controledrift en keuzementaliteit. 

 

°°°°°°° 

 



Jezus zal een weg inslaan waar de ondergang een plek in heeft. 

Een weg waar geen standbeelden voorkomen. 

Niet richting standbeeld maar richting kruis. 

Geen verdiensten maar ondergang. 

 

 

Een standbeeld toont de verdiensten  

en de betekenis van een mens. 

Een kruis staat voor het falen,  

voor het failliet van een mens, 

voor mislukken en verliezen.  

 

Staat voor alles wat níet lukt, pijn doet, niet voltooid wordt  

maar uitgehouden moet worden.  

 

De mensen zijn van vlees en bloed,  

warm, kwetsbaar, verwondbaar 

- maar hun standbeelden  

zijn koud en hard, die hebben geen pijn. 

 

Een standbeeld maakt het lijf van een mens steviger en harder 

dan het werkelijk was, een kruis is iets dat een lichaam scheurt. 

 

 

---leerlingen--- 

 

En, Jezus gaat nog een stap verder.  

Hij vindt dat allen,  

ook zijn volgelingen  

deze weg horen te gaan. 

 

Ook het leven van de mensen in het voetspoor van Jezus 

- zo zegt hij -  

heeft dit element in zich.  

Weinig standbeeld en veel mislukking. 

 

 

En, zegt Jezus, het hoort ook zo.  

 

Je staat dichter bij het leven  

als je niet jezelf  

het middelpunt van je leven vindt. 

 

Je bent dichter bij de essentie van het leven 

als je niet de weg van de standbeelden kiest. 

 



Kennelijk is het zo dat je leven pas slaagt 

als je daar juist niet naar toe werkt; 

maar als je helemaal los laat en je gééft aan iets, 

dat dan pas je leven slaagt.  

 

 

Je krijgt het leven pas te pakken als je het inzet, 

niet als je het wil "maken" en vormgeven en ontplooien. 

 

Door loslaten krijg je, 

door vasthouden verlies je. 

 

Een diepe levenswijsheid, 

gegroeid uit de weg van Jezus op aarde 

wijsheid waar we zoveel later nog steeds mee worstelen, 

geneigd als we zijn om onze eigen belangen 

na te streven ipv ze tussen haakjes te zetten, 

 

geneigd als we zijn een weg te gaan 

waar betekenis van mensen  

vastgelegd en zichtbaar gemaakt wordt, 

de weg langs de standbeelden,  

en niet de weg langs de kruisen. 

 

 

De leerlingen worden uitgenodigd 

- en daarmee wij - 

tot een manier van leven  

waarin je je leven niet waarmaakt of ontplooit  

maar gééft aan iets  

- met als gevolg een ruimer, dieper,  

vervulder leven. 

 

We worden uitgenodigd om te kiezen 

voor een manier van leven  

die de waardering van de tijdgenoten misschien niet haalt 

maar wel de kracht in zich heeft om  

degenen bij te staan die leven in pijn en moeite. 

 

Een leven dat er niet op gericht is  

betekenis op te willen bouwen of  

verdiensten of kwaliteiten te willen etaleren. 

 

 

---loslaten--- 

 



De betekenis van je leven hangt niet aan wat je kiest  

maar veel meer aan wat je overkomt  

en hoe je daar op reageert. 

 

Denk aan de weg van Jezus. 

Denk aan de weg van Dietrich Bonhoeffer  

die ook vele malen  

voor zijn eigen belang had kunnen kiezen,  

maar dat niet deed omdat hij wist  

dat zijn leven daar niet voor was. 

 

Jezelf loslaten is het geheim van het geluk. 

Je krijgt de essentie van het leven pas te pakken als je 

het leven loslaat en inzet,  

niet als je het veiligstelt. 

Je bent dichter bij het leven zelf, 

 als er niemand op het idee komt  

een standbeeld voor je op te richten. 

 

 

(Joachim-Ernst Berendt:) 

Er zijn twee kinderen in de binnenplaats aan het spelen met luchtballons,  

ieder heeft er één. Het ene kind raakt het touwtje kwijt, de luchtballon gaat 

de hemel in, alsmaar hoger. Maar beneden is het huilen, 

hartverscheurend: "mijn ballon, mijn ballon". 

Na een poosje laat ook het andere kind het touwtje los. De luchtballon gaat 

de hemel in, alsmaar hoger. Maar het kind staat te klappen en 

te juichen: 

"moet je kijken, hoe mooi die opstijgt! Hij gaat naar de zon!" 

 

Wie loslaat voelt het leven, zei Jezus 

wie vasthoudt verliest altijd iets. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
 
 
stilte 
 
piano/zanggroep Liedboek 843   Wat te kiezen... 
 
 


