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Uitleg en verkondiging  

 

Vrede verbindt buren. 

Zo hebben we de twee thema’s aan elkaar 

gekoppeld. Thema van de vredesweek: ‘vrede 

verbindt’. Thema van de startzondag: ‘goede 

buren’. Vrede verbindt buren. 

 

Vrede verbindt buren – maar klopt dat wel? Dat is 

maar de vraag. Met buren is het net als met 

familie. Je kunt ze niet uitkiezen. 

Dat kan betekenen dat het toevallig goed klikt. 

Zoals tussen ons als Paulusgemeenschap en 

Eshofgemeente. Ik vind het hartverwarmend wat 

er allemaal mogelijk is. Hoe het contact loopt; hoe 

we elkaar inspireren met ieders eigen gebruiken en 

liturgie; hoe we elkaar uit de brand helpen als dat 

nodig is. 

 

Het kan ook betekenen dat het contact voorzichtig 

is, aftastend – zo is het een beetje tussen de Eshof 

en de Dorpskerk. De verschillen zijn dan ook een 

stuk groter. Zelfs al horen beide kerken bij de 

Protestantse Kerk in Nederland. We proberen 

elkaar te bereiken. Het is niet eenvoudig. Maar 

langzaam groeit ook tussen die twee iets als 

verbondenheid. 

 

Het kan ook betekenen dat er dikke problemen 

zijn. Dat er een bron is van ergernis en er 

misschien zelfs slapeloze nachten zijn. Vanwege 

ruzies waarbij vrede ver te zoeken is. Situaties 

waar buurtbemiddeling bij nodig is. Er worden zelfs 

tv-programma’s over gemaakt – ‘de rijdende 

rechter’ en ‘bonje met de buren’. Soms kan het zo 

erg worden dat je ervoor gaat verhuizen. In het 

klein kan zich afspelen wat we in de wereldpolitiek 

ook zien gebeuren. Mensen die eigenlijk buren 

zijn, buurvolken zijn, maar niet door één deur 

kunnen. Met soms heel verstrekkende gevolgen. 

 

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is er veel 

aan gelegen om mensen goede buren van elkaar 

te laten zijn. ‘Vertrouwen’ is een belangrijk thema 

in zijn werk. Hij vertelt: “Ik vraag altijd in een zaal 

als ik een toespraak mag houden hoeveel mensen 

de sleutel van hun buren hebben. Dat is beduidend 

minder dan vroeger. Het geven van je huissleutel 

aan je buren is een opperste vorm van 

vertrouwen. Dat valt tegen in Rotterdam, dus daar 

is nog veel werk in te verzetten.” 

“Buren,” zei een Amerikaanse komiek, “dat zijn de 

vreemdelingen die naast je wonen.” 

 

Vreemdelingen, vreemd, bevreemding. 

Bevreemding: precies dat is wat Jezus vandaag 

teweeg brengt. Het tegenovergestelde van vredige 

verbinding tussen goede buren, zou je denken. En 

toch doet hij het welbewust. Hij roept zelf die 

bevreemding op. 

Het begint met een opmerking van hem. Niet 

zomaar een opmerking: het is een les. Jezus is zijn 

leerlingen iets aan het leren. Iets wat allereerst 

alleen voor hen is bestemd. Want zulke moeilijke 

materie hang je niet meteen aan de grote klok. 

Hij zegt: “De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan 

de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie 

dagen zal hij uit de dood opstaan.” 

 

Stel je het voor. Je leven lang heb je geleerd dat 

eens de gezalfde van God zal komen. De 

Mensenzoon wordt hij ook genoemd. De bevrijder. 

Plotseling zal hij tevoorschijn komen, vanuit alle 

verborgenheid. Hij zal ‘komen op de wolken’, 

zeggen ze dan. En hij zal een krachtfiguur zijn. 

Krachtiger en sterker dan de tegenstanders, de 

bezetters. 

Maar waar heeft Jezus het ineens over? Over de 

Mensenzoon die zal worden uitgeleverd. Geen 

sterke held, maar een slachtoffer; een speelbal in 

mensenhanden! En ze zullen hem nog doden ook. 

Maar dat is niet het hele verhaal: na drie dagen zal 

God hem doen opstaan uit de dood. 

De bevreemding is voelbaar. Niemand zegt iets. 

Niemand vraagt iets. Ze houden hun mond. 

 

Het lijkt of Jezus het zo laat. Hij laat het bezinken. 

Alsof hij bewust de bevreemding laat bestaan. 

Ze komen Kafarnaüm; ze komen in huis, horen 

we. Thuis. De plek waar het vertrouwd is. Waar je 

de deur dicht kunt doen voor buren en andere 

vreemdelingen. Even geen gedoe. Het ongewisse 



en onbekende blijft buiten. Denk je. 

In die vertrouwde en veilige sfeer probeert Jezus 

het nog eens. Hij zet zijn onderricht voort. En 

begint met een open vraag: “Waarover waren jullie 

onderweg aan het redetwisten?” 

Een beetje pijnlijk is het wel. Ze hebben het gehad 

over wie de belangrijkste is. Wie het boegbeeld is. 

Wie de meest geschikte ambassadeur van het 

koninkrijk van God is. 

Zo kan dat gaan. Een beweging, een organisatie 

heeft immers een beeld naar buiten nodig. Met wie 

kunnen we voor de dag komen? Welk uithangbord 

zetten we neer en wie wordt daarop afgebeeld? 

 

Jezus reageert. En weer zorgt hij voor 

bevreemding. “Wie de belangrijkste wil zijn, moet 

de minste willen zijn,” zegt hij. Die moet degene 

zijn die juist onzichtbaar is. Degene die een kind 

bij zich opneemt. Je kunt concreet denken aan een 

kind, een vluchteling, een dakloos persoon. Maar 

Jezus lijkt het breder te bedoelen: het gaat om 

betrokkenheid op iemand die niet nuttig is. Die 

niets presteert, die niet produceert. 

De belangrijkste is degene die de nutteloze welkom 

heet. 

 

Wat zet dat nou voor zoden aan de dijk?, vraag je 

je af. Onzichtbaar zijn, dienstbaar zijn; afzien van 

invloed en zichtbaarheid. Het nutteloze 

binnenhalen. Hoe zetten we onszelf dan op de 

kaart? Hoe maken we dan duidelijk wie we zijn? Als 

Eshofgemeente, als Paulusgemeenschap? 

 

Het is vreemd. Het roept vragen op. 

En dat is precies waar Jezus op uit lijkt te zijn. 

Hij schoffelt de vaste beelden onderuit. De beelden 

die de leerlingen hebben. Van wie de Mensenzoon 

is; van wie de belangrijkste is. Beelden die wij zelf 

hebben. Hij zorgt voor bevreemding. Keert de 

dingen om. Hij is uit op verbazing. Hij slaat onze 

beelden stuk. 

 

Want vaststaande beelden kunnen vernietigend 

werken. Het maakt dat alle creativiteit wordt 

gedood. Dat groei en verandering worden 

geblokkeerd. Een ander vastzetten in een beeld is 

verpletterend. Dan kunnen we zeggen: “Vroeger 

deed je nooit zo!” of “Ik vond je leuker toen je nog 

niet zo assertief was.” Zo belemmeren we 

verandering en groei. 

Iemand in een beeld vastzetten is de kern van 

vijandschap, zei iemand. Het is de basis waarop 

alle oorlogspropaganda is gestoeld. 

 

“Buren, dat zijn de vreemdelingen die naast je 

wonen,” zei de komiek. 

Misschien moeten we dat vooral zo houden. En 

elkaar blijven zien als vreemdelingen. Of het nu 

gaat om de buren of om je partner of je kind of je 

opa. Want het voorkomt dat we elkaar in een 

hokje gaan stoppen. 

Als we elkaar zien als vreemdelingen, kunnen we 

elkaar telkens weer onbevooroordeeld en open 

tegemoet treden. Want wie weet wat een rare 

dingen de ander nu weer zal doen of zeggen. Geen 

peil op te trekken. En kunnen we er wél een peil 

op trekken, juist dan is het belangrijk open 

aandacht te bewaren. Om te voorkomen dat we 

gaan denken het nu wel te weten. Om te 

voorkomen dat we ophouden ons in de ander te 

verdiepen en over de ander te verwonderen. De 

ander, die immers altijd anders is dan je denkt – 

net als God. 

 

Dan kunnen we goede buren zijn van elkaar. Dan 

kunnen we met buren én familie in verbondenheid 

en vrede leven. 

 

 

Lied: “Dat een nieuwe wereld komen zal” 

 


