
Overdenking:  

‘Een goed gesprek’. Dat is het thema voor de vredesweek. En voor deze startzondag. Goede 

gesprekken zijn belangrijk. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Toch voeren we ze misschien te 

weinig. Goede gesprekken zijn vaak tijdrovend. En veelal ontbreekt ons die tijd.  

Als je op internet zoekt naar het woord ‘gesprek’, dan vind je als één van de definities: ‘een 

mondelinge conversatie waarbij informatie uitgewisseld wordt.’ Gesprekken brengen meestal iets 

voort. Dat kan heel concreet zijn. Zoals het inspirerende programma voor deze startzondag. Het kan 

haast niet anders, of daar zijn veel goede gesprekken aan vooraf gegaan. Maar vaak leveren 

gesprekken ook iets op wat minder tastbaar is. De 16e-eeuwse filosoof Michel de Montaigne zegt 

daar iets over. Hij zegt: “Vaak worden we ons in het gesprek bewust van onze eindigheid. Van de 

beperktheid van onze levenservaring. Door het voeren van gesprekken kunnen we deze 

levenservaring verruimen. We kunnen kennis opdoen op welke punten we nog tekortschieten. 

Daardoor zijn we na het gesprek niet langer dezelfde als voor het gesprek.”  

Van zo’n verandering… een verandering in onszelf… zijn we ons misschien niet altijd bewust. Toch 

zullen de mensen die in Oeganda zijn geweest, het zeker herkennen. Dat de gesprekken met de 

mensen daar, een andere kijk op de wereld, op jezelf geven. U kunt daar straks nog veel over horen. 

Bij een gesprek is sprake van tweerichtingsverkeer. De komende minuten zal dat helaas ontbreken. Ik 

sta hier iets te vertellen en u luistert. Of u luistert niet. Dat kan ook natuurlijk. In ieder geval is het 

niet mijn verwachting dat u terugpraat. Dat u vragen stelt. Dat zou namelijk wel eens wat rommelig 

kunnen worden… Ik las in de Oeganda-blog over een Oegandese docent, die het daar vast mee eens 

is. Hij greep in, toen Mieke en Amarant tijdens de les een groepsdiscussie wilden starten.  

Hoe kunnen we dan toch dit moment benutten? Benutten als passende inleiding op ‘Een goed 

gesprek’: het thema van deze vredeszondag. Dat vond ik bést een uitdaging. Zeker na de lezingen van 

vanochtend. In de eerste lezing moest ‘de profeet of de dromer ter dood gebracht worden’. De psalm 

die we net zongen was een wat mildere variant op de tekst uit de bijbel. Daarin las ik: “Zal ik degenen 

niet haten die U haten, Heer, niet walgen van hen die tegen U opstaan? Ik haat ze zo veel ik maar 

haten kan, het zijn voortaan mijn eigen vijanden.” … Vredeszondag…? 

En dan daarna de evangelielezing… “de Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van 

mensen. Ze zullen Hem doden , en drie dagen na Zijn dood zal Hij opstaan”. Gevolgd door de tekst 

over de leerlingen. De leerlingen die het belangrijker vonden met elkaar te bespreken wie de 

grootste was…  

Moord en doodslag, haat en nijd… en daarbovenop ook nog een toefje oppervlakkigheid. Als we dit 

als voorbeeld nemen, dan komt van vrede, of van een goed gesprek, niet veel, dacht ik.   

Nu waren de zinnen die ik uitlichtte, natuurlijk niet de enige zinnen die we lazen vandaag. Maar in 

het licht van de vredesweek vond ik ze opvallend. Vooral de woorden uit Deuteronomium en 

Psalmen gaven mij sterke beelden. Beelden van agressie. Agressie tegen anderen, tegen 

andersdenkenden. En ik dacht: hoeveel mensen zullen zich door deze woorden gerechtvaardigd 

hebben gevoeld… gerechtvaardigd om oorlog te voeren. Om aanslagen te plegen. Uit naam van God. 

Met de bijbel in de hand... En nog steeds worden heilige boeken gebruikt als rechtvaardiging voor 

geweld.  

Een viering, zoals vandaag, bereiden we altijd met een paar mensen voor. Gelukkig maar. Want in die 

voorbereiding gaf Ellie aan dat zij niet anders kon dan deze teksten metaforisch lezen. En ze 

verzekerde mij, dat u dat ook deed. Dat wij - zoals we hier zitten - best weten dat je deze teksten niet 



letterlijk moet nemen. Het zijn metaforen. Metaforen voor de strijd die je in jezelf voert. De strijd 

tegen die gedachten en handelswijzen die ons afdrijven van God. Het is het gesprek met jezelf…   

En ik vind het spannend om te zeggen… maar zo had ik de teksten niet gelezen. En daardoor voelde ik 

me dom. Waarom had ik ze niet zo gelezen? Weet ik eigenlijk wel wat ik metaforisch moet lezen en 

wat niet? En door dit nu hardop te zeggen, ziet u iets van mijn gebrekkig inzicht op dat moment. En ik 

weet: het uitspreken daarvan maakt me kwetsbaar. En ik wil me niet dom of kwetsbaar voelen… In 

dat gesprek, enkele weken geleden, durfde ik dat nog niet te zeggen. Dat had tijd nodig. 

Zouden de leerlingen van Jezus ook iets dergelijks hebben gehad? Jezus snijdt in het evangelieverhaal 

vandaag een moeilijk onderwerp aan. Zijn dood. En dat Hij door mensen wordt omgebracht. Dat Hij 

op zal staan uit de dood… Jezus’ leerlingen gaan het gesprek daarover uit de weg. Ze durven er niets 

over te vragen.  

Als ik mij in de positie van de leerlingen verplaats… Die mededeling van Jezus…  Ook ik zou er mee in 

mijn maag zitten. Zo’n mededeling doet je twijfelen aan je beelden. Je beelden van die Ander. Jouw 

Leider… die regels en gebruiken ter discussie durft te stellen, als ze afleiden van onze weg naar God… 

die daarmee zoveel inspiratie geeft… die zelfs wonderen verricht… die Zoon van God is… de 

Messias… het kan toch niet zo zijn dat Hij  ter dood gebracht wordt? Je houvast valt daarmee weg. Ik 

kan me voorstellen dat de leerlingen het gesprek daarover uit de weg gaan. Zoals ook ik dat soms 

doe: gesprekken uit de weg gaan die mijn, of andermans kwetsbaarheid tonen. Zoals u dat misschien 

ook wel eens doet. 

In de lezing dringt Jezus niet aan. Hij leidt het gesprek niet direct terug naar Zijn dood en opstanding. 

Niet naar het onderwerp dat Hij wilde bespreken. Maar Hij toont zich luisteraar. Hij haakt aan bij het 

gesprek dat de leerlingen hebben. Over wie de grootste is. Maar dat gesprek krijgt dan een wending. 

Hij haalt er een kind bij. Hij omarmt dat kind en zegt: “Wie één van zulke kinderen ontvangt in mijn 

naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft”. 

Bijzonder… in de vraag naar grootheid, wijst Jezus op het kleine. Op het kwetsbare… het rechteloze. 

Dat omarmen. Dat is wat maakt dat je God ontvangt.  

Zoiets kun je natuurlijk heel feitelijk doen. We kunnen kwetsbare en rechteloze kinderen omarmen. 

Zoals bijvoorbeeld die vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen. Die kinderen die – als het aan 

de regels ligt – naar een land moeten dat ze niet kennen… Maar met de metaforen uit de andere 

lezingen in gedachten… ook dit kunnen we een extra betekenis geven. We kunnen dat kind, dat 

kleine… dat rechteloze… dat kwetsbare… ook als deel van onszelf zien. Het is het deel dat we vaak 

liever niet aan anderen tonen. Het deel van onszelf en van de ander wat we misschien wel ‘lastig’ 

vinden. Onze angsten bijvoorbeeld. Of onze schaamte… onze onzekerheden… ons verdriet. Nodigt 

Jezus ons hier niet ook uit om juist dat te erkennen… te omarmen… om het aandacht te geven? En is 

dat ook niet een randvoorwaarde voor het hebben van een goed gesprek? Voor een gesprek dat 

inzicht geeft… dat ons verandert, zoals de 16e-eeuwse de Montaigne aangaf…? 

De lezingen sluiten goed aan op ons thema vandaag... Voor mij onverwacht goed… Ze geven veel 

aanknopingspunten voor een goed gesprek. En ook tips: jezelf en elkaar bevragen… jezelf kwetsbaar 

durven tonen… de kwetsbaarheid van de ander ervaren… luisteren… tijd nemen voor elkaar… 

aansluiting zoeken bij de belevingswereld van de ander…  

Het is vredeszondag. En startzondag. Met een prachtig programma: we hebben wat extra tijd. 

Misschien kunnen we deze tijd… en deze tips… benutten in onze gesprekken straks.  


