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twaalfde van de zomer

 
Lezing uit de profetie: Ezechiël 33,7-11 

 



In het moderamen van afgelopen donderdag 

hebben we naar die stukken gekeken. Ze zijn te 

vinden op de website van de PKN. Zoek ze eens op 

– misschien gaan we er nog wel over in gesprek. 

De synode neemt een duidelijk standpunt in. Er 

lijkt, wat de synode betreft, geen sprake van dat 

het ambt in de kerk zou kunnen worden 

afgeschaft. 

Wat dan te doen met al die knelpunten van het 

ambt? Nou, denkt men, misschien helpt het om je 

te bezinnen op de betekenis ervan. Op de kern, op 

waar het om gaat. Op wat het wil zeggen om 

gemeente van Christus te zijn. 

In die brieven valt me iets op. 

Ze maken het hele gesprek over het ambt zo zwaar 

en zo groot. Alsof het voortbestaan van de kerk 

ervan afhangt, lijkt het wel. Alsof de 

verantwoordelijkheid daarvoor op onze schouders 

rust. Alsof de verantwoordelijkheid voor Gods 

voortbestaan op onze schouders rust. 

 

Laten we nog eens naar Matteüs teruggaan. Lezen 

we dit zware hier ook? Heeft hij het ook over die 

grote verantwoordelijkheid? 

Grote verantwoordelijkheid, ja – maar dan voor het 

kleine. Juist het kleine krijgt grote nadruk. Niet 

alleen verantwoordelijkheid voor wat hij noemt de 

‘geringen’. Maar ook het zélf klein willen zijn en 

kunnen zijn. Klein op de weg van de navolging. 

 

Al meteen aan het begin wordt het duidelijk 

gezegd. “Wie is eigenlijk de grootste in het 

koninkrijk van de hemel?”, vragen de leerlingen 

aan Jezus. En Jezus antwoordt: “Wie gering durft 

te zijn als dit kind, die is de grootste in het 

koninkrijk van de hemel.” En het koninkrijk van de 

hemel, weten we, is niet de aanduiding is van iets 

wat na dit leven zou komen. Het is de wereld zoals 

door God bedoeld, de plaats waar hij regeert. Het 

koninkrijk van de hemel, dat is hier en nu waar wij 

mens zijn naar Gods beeld. 

 

En even verderop wordt de zoektocht beschreven 

naar dat ene verloren schaap. Een bizarre situatie: 

wie laat nou 99 schapen aan hun lot over om dat 

ene beest te gaan zoeken! Maar het gaat om het 

beeld. Om de waarde van het geringe. Om het 

kleine dat telt. Zoals ook Ezechiël duidelijk 

probeert te maken wanneer hij vertelt dat God 

zegt: “De dood van een slecht mens geeft me geen 

vreugde, ik wil dat hij een andere weg inslaat en in 

leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die 

jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom 

zouden jullie sterven, volk van Israël?” God schept 

geen voldoening in de eliminatie van wie klein of 

minder ‘goed’ is. 

 

En dat ter verantwoording roepen dan van een 

ander vanwege het verkeerde dat hij doet? 

Die moet je allereerst “onder vier ogen” 

aanspreken. Je begint zo klein mogelijk. Je gaat er 

dus niet met een derde over praten, je maakt het 

niet groter dan het is. Houd het klein. Daar gaat 

het hier om. Eén op één ga je met elkaar in 

gesprek. Er wordt niet achter iemands rug om over 

hem of haar gesproken. 

Geen makkelijke opdracht. Maar tegelijk zo 

belangrijk. In het klein, onder vier ogen, kunnen 

dingen gezegd worden. Gaan de hakken niet gelijk 

in het zand. Is het misschien mogelijk om zo klein 

en kwetsbaar te zijn als je je in wezen voelt. 

 

En als iemand niet wil luisteren en de uiterste 

consequentie is dat hij of zij buitengesloten wordt? 

Ook dan betekent in het voetspoor van Jezus gaan 

dat we zelf klein durven zijn. Die ander mee uit 

eten nemen. Vriendschap sluiten. De ander een 

taak geven. Omwegen maken om hem of haar op 

te zoeken. Dát is immers de ‘heiden-en-tollenaar-

behandeling’ van Jezus. 

 

Zoek het in het kleine. Er hoeft geen 

minimumaantal van tien mannen bijeen te zijn om 

zeker te weten dat God luistert wanneer je bidt – 

zoals een voorschrift in het jodendom zegt. Dat 

kun je ook in het klein. Ook met z’n tweeën. 

 

Zo is het voor ieder lid van de gemeente. Zo is het 

ook voor ambtsdragers – geroepen of geronseld. 

Steeds klinken diezelfde woorden: word als een 

kind. Dat is: waag het je zo ‘klein’ te maken dat je 

anderen niet in de weg staat. Zodat die ander 

bijvoorbeeld de gelegenheid krijgt fouten te 

herstellen. 

Word als een kind. Je hoeft dus niet groter te zijn 

dan een ander. Je hoeft ook niet de kar in je 

eentje te trekken of te duwen. Ook niet de kerk te 

redden. Of God te redden – dat al helemaal niet. 

Word als een kind. Dan, zegt Jezus, aanschouwt 

jouw engel in de hemel onophoudelijk het gelaat 

van de hemelse vader. 

 

 

Lied: “Neem mij aan zoals ik ben”: lied 833 (t. en 

m. John L. Bell, vert. René van Loenen) 

We zingen het eenmaal in het Engels en eenmaal 

in het Nederlands. 

 


