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Gedenkdag van 
Petrus en Paulus 

 
Zondag 28 juni 2020 

Tweede zondag van de zomer 
St. Paulusgemeenschap en Eshofgemeente 

 
 
Brieflezing: Romeinen 6,1-11 
 
61Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen  
om de genade te laten toenemen?  
2Dat in geen geval.  
Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde,  
nog in zonde kunnen leven?  
3Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus 
Jezus,  
zijn gedoopt in zijn dood?  
4We zijn door de doop in zijn dood met hem 
begraven  
om, zoals Christus door de macht van de Vader  
uit de dood is opgewekt,  
een nieuw leven te leiden.  
5Als wij delen in zijn dood,  
zullen wij ook delen in zijn opstanding.  
6Immers, we weten dat ons oude bestaan  
met hem gekruisigd is  
omdat er een einde moest komen aan ons zondige 
leven:  
we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.  
7Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
8Wanneer wij met Christus zijn gestorven,  
geloven we dat we ook met hem zullen leven, 
9omdat we weten dat hij, die uit de dood is 
opgewekt,  
niet meer sterft.  
De dood heeft geen macht meer over hem.  
10Hij is gestorven om een einde te maken aan de 
zonde,  
voor eens en altijd;  
en nu hij leeft, leeft hij voor God.  
11Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde,  
maar in Christus Jezus levend voor God. 
 
Lied: Pauluslied (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine 
Oomen; Verzameld liedboek 487) 
 
Overweging 
Op Curaçao word je met de auto naar school 
gebracht. 
Het is te gevaarlijk om te fietsen, fietspaden zijn er 
niet. En het is ook te heet. Elke ochtend om zeven 

uur reden we zo’n vier kilometer heen over de 
Schottegatweg-Oost. Met alle ramen open, zodat er 
zoveel mogelijk wind door de auto woei. En elke 
middag om kwart over één weer vier kilometer 
terug. 
Op een ochtend zagen we vier meisjes langs de weg. 
Ze stonden te liften bij de stoplichten. Mijn vader 
remde af en stopte. Waar moesten ze naartoe? Naar 
de Marnixschool, zeiden de vier. Dat kwam goed uit, 
daar waren wij net heen op weg. 
De afspraak was snel gemaakt. Als zij om zeven uur 
langs de weg zouden staan, zouden wij stoppen en 
konden ze meerijden. En als ze om kwart over één 
bij de ingang van de school zouden staan, konden ze 
ook weer mee terug. 
 
Het gaf mij als tienjarige een goed gevoel. Zo deden 
we iets voor een ander. 
Maar dat gevoel was al gauw dubbel. Mijn vader 
legde een eerlijk beleid aan: om de beurt mochten 
we voorin zitten. Dat voorrecht was voortaan niet 
meer enkel voor mijn broertje en mij. Het betekende 
dat ik nu dus vijf van de zes ritten achterin zat. 
Vastgeplakt aan de rest en de autobank. Als een 
stoplicht op rood stond, was het bijna niet te 
harden. 
De oudste van de vier zussen vond ik intimiderend. 
Ze was onpeilbaar en keek streng, met haar donkere 
ogen in haar gitzwarte gezicht. En ze roken altijd 
naar zweet. 
Geleidelijk aan kwamen er meer ergernissen bij. Dat 
we soms even moesten wachten. Dat we nooit 
wisten wie mee reed en wie niet. Dat ze niets zeiden 
en bijna geen antwoord gaven op vragen. Dat ze 
afstand hielden en argwanend keken. En ik begon 
dingen vreemd te vinden. Dat ze woonden in een 
lemen huisje met een golfplaten dak – en dat er een 
kolossale Amerikaanse slee voor geparkeerd stond. 
Bijna groter dan het huis. Kon hun vader ze niet met 
die slee naar school brengen dan? 
Wanneer we onderweg waren naar school en de 
plek naderden waar we de meisjes altijd oppikten, 
hoopte ik dat ze er niet zouden staan. Toen ze 
geleidelijk aan minder vaak meereden, vond ik dat 
best. Ik kan me niet herinneren of het meerijden 
helemaal stopte. Als dat zo was, heb ik het vast 
stilletjes toegejuicht. 
 
Zit er iets discriminerends in mijn gedachten en 
gedrag? 
Als ik terugkijk, denk ik: ja. Er was goede wil. Maar er 
was ook een soort gevoel van superioriteit. ‘Wij’ 
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hadden het gewoon beter voor elkaar. ‘Zij’ waren 
vooral anders en moeilijk te begrijpen. 
Het was in elk geval niet de gelijkwaardigheid die we 
vinden in de brieven van Paulus. Die hij onder andere 
benoemt in de brief aan de christenen in Rome. De 
gelijkwaardigheid van allen gedoopt te zijn in 
Christus Jezus. Van allemaal te mogen leven, 
vrijgemaakt van de zonde, omdat God die niet meer 
tegen ons zal houden. ‘Wij zullen, jood en Griek, zijn 
lichaam worden,’ zongen we. Joden-christenen, de 
insiders, de bewaarders van de erfenis; en Grieken, 
de heidenen die christen waren geworden en vaak 
op de tweede plaats kwamen. Voor ieder van hen 
overheerst niet meer de zonde, maar Gods liefde. 
Voor Paulus moet dit een enorm bevrijdende 
gedachte zijn geweest. Hij ervaart die heel concreet: 
alle verschil tussen de één en de ander is teniet 
gedaan. Er is geen enkele reden om de één boven de 
ander te plaatsen. Mannen niet boven vrouwen. 
Joden niet boven heidenen. Het zou goed kunnen dat 
Paulus meegelopen zou hebben in een van de 
demonstraties tegen discriminatie. 
 
Misschien dat je nu verbaasd denkt: Paulus? Was die 
tegen discriminatie? Paulus die heeft gezegd dat 
vrouwen niet mogen spreken in de gemeente? Die 
vindt dat homoseksualiteit niet deugt? 
Ja, die Paulus. 
Wanneer je Paulus wilt begrijpen, moet je doorlezen. 
Niet bij elk afzonderlijk stukje brief stilstaan. Zo is 
een brief immers bedoeld: om in één keer uit te 
lezen. Om dan aan het eind pas goed te weten wat 
die brief je eigenlijk te zeggen heeft. 
Hier gaat het bij Paulus al eeuwenlang mis. We 
trekken al vanaf het eerste hoofdstuk onze 
conclusies. Per vers zelfs. Dat levert letterlijk een 
perverse uitleg op. 
 
Als je de hele brief in één keer leest, zie je een lijn. 
Paulus zoekt in alles de verbinding met Jezus 
Christus. Als je bedenkt voor wie hij schrijft, begrijp 
je waarom. In de Romeinse gemeente zitten joodse 
christenen en niet-joodse christenen. Tussen beiden 
zitnet zoveel verschil, denk ik, als tussen mij en de 
vier meisjes aan wie we vroeger wel eens een lift 
gaven. 
Hoe houd je die totaal verschillende mensen bij 
elkaar? Door steeds terug te koppelen naar de kern: 
de verbinding met Christus. Die verbinding – die 
noemt Paulus ‘geloof’. 
 
Dat verbinden, dat is wat hij ook doet als hij het 

heeft over de doop. Gedoopt worden verbindt ons 
met Jezus. Gedoopt worden wil zeggen dat we met 
hem dood gaan én opstaan. Want de doop is het 
teken dat we vrij zijn. ‘Niet langer gevangen door de 
zonde’, zoals Paulus het zegt. Want door Christus 
weten we dat God met milde ogen naar ons kijkt. 
 
In ons doen en in ons denken kunnen we die 
verbondenheid met Jezus waarmaken. Dus ook in de 
manier waarop we oordelen over anderen. Wie leeft 
in verbondenheid met Christus, kan niet meer 
denken: ik heb gelijk; ik ben superieur; ik heb het 
allemaal beter voor elkaar. 
 
Paulus confronteert me met mezelf. Ik denk terug 
aan dat contact met de liftsters. Je kunt volop tegen 
discriminatie zijn – en tegelijk merken hoe moeilijk 
het is te leven vanuit die overtuiging. Dat besef stelt 
me opnieuw de vraag: wat doe ik? Hoe vrij ben ik, 
bijvoorbeeld van discriminatie? Breng ik recht en 
gelijkwaardigheid echt in praktijk? 
Laten wij dan door de nacht gaan, zullen we zingen. 
Door onze eigen nacht. De nacht van ons 
superioriteitsgevoel. Laten we het onder ogen zien. 
En wakend uitzien naar een glimp van dageraad. 
 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wakend uitzien’ (t. Kris Gelaude, m. Arnout 
Malfliet; ‘Wie anders zou de hemel dragen’, 15) 


