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Zondag 19 september 2021 

 Startzondag en vredesdienst 

St. Paulusgeloofsgemeenschap en 

protestantse gemeente ‘de Eshof’ 

Hoevelaken 

 
Eerste lezing, gezongen en gesproken: Psalm 139 

(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf) 

 

Evangelielezing: Markus 9,30-37 

 

Acclamatie: antifoon van Psalm 139 (zie boven) 

 

Overweging 

 

Wat dóen jullie in vredesnaam? 

Een vraag vol ergernis. Zo één die je stelt wanneer je 

totaal niet begrijpt waar anderen mee bezig zijn. 

Wanneer ze iets doen wat niet past. Stomme dingen. 

Als de vraag aan jou wordt gesteld, is dat niet prettig. 

Voel je je betrapt en veroordeeld. 

 

Nog maar net heeft Jezus verteld over zijn aanstaande 

dood. Zijn leerlingen lijken dat voor kennisgeving aan te 

nemen. Ze begrijpen er niet zoveel van. Vooral niet van 

die woorden over opstanding na drie dagen. Waar ze 

het wél onderling over hebben, is wie van hen de 

belangrijkste is. Het wordt een ruzie. 

‘Waar hebben jullie onderweg over geruzied?’ 

Misschien klonk in die vraag wel ergernis. Had Jezus 

evengoed kunnen vragen: ‘Wat dóen jullie in 

vredesnaam?’ 

Ze zwijgen. Beschaamd, lijkt het. De vraag voelt vast 

niet fijn. Ieder wil het zijn: de belangrijkste. En tegelijk 

voelen ze wel dat het een nogal onvolwassen vraag is. 

En dat hij niet past op dit moment, na de serieuze en 

sombere woorden van hun rabbi. 

 

Wie is de belangrijkste? 

Het is een interessante vraag in de Vredesweek. Niet, 

omdat we graag de belangrijkste aan willen wijzen. 

Maar om wat vergelijken met ons doet. En hoe 

vergelijken afleidt van wat van wezenlijk belang is. 

 

Als we dingen met elkaar vergelijken, zoeken we naar 

overeenkomsten en verschillen. Overeenkomsten zijn 

fijn. Ze maken herkenning mogelijk. Je kunt je ermee 

verbinden, je kunt er ‘vrede’ mee hebben. Vrede is 

makkelijker te bewaren wanneer je het met elkaar eens 

bent. Wanneer je ergens hetzelfde over denkt. 

Wanneer je er ongeveer hetzelfde uitziet en dezelfde 

gewoontes hebt. Als je dezelfde dingen belangrijk vindt. 

Overeenkomsten maken het makkelijker een 

gemeenschap te vormen en je daarbinnen prettig te 

voelen. 

Maar wat nu, als je bij de ander niet zoveel herkent? Als 

je verschillend denkt over bepaalde zaken? Als je er 

anders uitziet dan de mensen om je heen? Als je andere 

gewoontes en waarden hebt? 

Wat doet verschil met vrede? 

 

We hebben in de afgelopen anderhalf jaar gezien hoe 

lastig het is om vredig samen te leven, wanneer er 

flinke verschillen zijn. Er waren viruswappies en 

complotdenkers. En er waren de ‘slapenden’ en 

naïevelingen die de maatregelen van de overheid 

gehoorzaam naleefden. Hun wereldbeelden en 

gedachten over ‘wat goed is voor deze wereld’ staan 

haaks op elkaar. We zijn waarschijnlijk allemaal geneigd 

een kant te kiezen… en te oordelen over het andere 

‘kamp’. Dan is vrede bewaren best lastig. Zien we de 

mens in de ander nog wel? Zien we die ander nog als 

gelijkwaardig? 

En dan is er dat coronapaspoort. Als kerken staan we 

onder druk. Stemmen in de samenleving zeggen: we 

kunnen kerken vergelijken met theaters. Dus ook in 

kerken moet die coronapaspoort-controle verplicht 

worden. 

Maar een kerk is het huis van God. Mogen wíj dan 

mensen buitensluiten? Worden we niet geroepen om 

op te vangen wie door de samenleving in de marge 

wordt geplaatst – zoals de Protestantse Gemeente Den 

Haag in 2018 asiel bood aan het Armeense gezin 

Tamrazyan? En geldt dat niet ook voor het welkom 
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heten van wie geen recente negatieve test of 

coronapaspoort kan laten zien? 

 

Wat dóen we in vredesnaam? Of: wat doen wíj, in 

vrédesnaam? 

 

Tijdens de pandemie kwam er meer voorbij. Weet u 

nog, de black-lives matter protesten? Ingegeven door 

de dood van George Floyd. Een zwarte man die 

omkwam door wit politiegeweld. We zijn het er 

allemaal waarschijnlijk over eens: daar horen stevige 

protesten op te volgen. En die waren er dan ook. Ook 

hier in Nederland. 

Maar veel ‘witte’ mensen hebben het met de black lives 

matter-beweging ook wel weer gehad. Al die nadruk op 

slavernijverleden en discriminatie. Het voelt niet prettig 

als steeds gewezen wordt naar een verleden waar jij 

part nog deel aan had. Terwijl jij zelf zo je best doet om 

niet te discrimineren. Je voelt je gereduceerd tot je 

witte vel. Een kleur die maakt dat jij je niet kunt 

invoelen in iemand met een zwarte huidskleur.  

 

Maar jij, als mens met donker gekleurd vel, jij vraagt 

juist aandacht. Want ook jij voelt je gereduceerd tot die 

buitenkant. En ook op een negatieve manier. Alleen al 

door je kleur heb je minder kansen. Je wordt ook 

strenger beoordeeld. Vaker gecontroleerd door die 

toch wel erg witte politie. Je ligt eigenlijk altijd wel 

onder het vergrootglas. Veel witte mensen hebben al 

snel hun oordeel klaar over jou. En ook jij hebt daar 

schoon genoeg van…  

 

Zwart of wit: we voelen ons niet fijn bij het vergelijken. 

Bij het wijzen naar elkaars huidskleur en op basis 

daarvan handelen. Vanuit het veronderstelde beeld hoe 

iemand dan wel zal zijn. Hoe gaan we hiermee om?  

Wat dóen we in vredesnaam? … Wat doen wíj, in 

vrédesnaam?   

 

De afgelopen maand werd helder: de Taliban zijn aan 

de macht in Afghanistan. Twintig jaar is er door het 

westen geïnvesteerd om de brandhaard te doven. Om 

terrorisme te voorkomen, om een democratie naar 

westers model te bouwen. We hebben er veel 

gebracht. Het heeft ons ook veel gekost: mensenlevens 

zelfs. Maar we vonden het nodig. Voor de veiligheid. 

Om mensen kansen en vrijheden te laten ervaren, ook 

vrouwen. 

Een deel van de mensen in Afghanistan wil niet terug 

naar een situatie waarin vrouwen nauwelijks tot geen 

rechten hebben. Ze weten dat het ook anders kan. 

Velen van hen willen weg. Zij vrezen voor hun leven; ze 

vrezen voor verlies van de waarden die hun bestaan zin 

en inhoud geven. Ze zijn bereid alles achter te laten en 

hun leven te wagen. Zonder enig comfort in krotten te 

wonen – wat de jongeren uit solidariteit de afgelopen 

nacht op het manifestatieveld hebben gedaan, tijdens 

de ‘nacht zonder dak’. 

En wij… wij maken onderscheid. Wie heeft voor ons 

gewerkt? Die mag komen. Wie heeft niet voor ons 

gewerkt? Die niet… 

 

Wat dóen wij in vredesnaam?... Wat doen wíj, in 

vrédesnaam? 

 

We leven in een geglobaliseerde wereld. De wereld ver 

weg is de wereld dichtbij geworden. Meer dan wat ook 

heeft de pandemie ons op dat feit gedrukt. We kunnen 

onze ogen niet sluiten voor wat er in de wereld 

gebeurt. We hebben er ons aandeel in – soms direct, 

vaak indirect. 

 

De wereld van Jezus en zijn leerlingen was kleiner. Toch 

richtte Jezus ook zijn blik naar buiten. Van ‘binnen de 

kring’ naar ‘buiten de kring’. Hij nam zijn leerlingen 

daarin mee. En hij gaf ons een boodschap: 

‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van 

allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ Hij pakte een 

kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn 

arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één 

zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij 

opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij 

gezonden heeft.’ 

 

Wat doet vergelijken met ons? 

Wat gebeurt er, als we daarbij onze aandacht richten 

op de verkeerde dingen – zoals op wie de belangrijkste 

is? 

Waar zouden wij onze aandacht naar uit willen laten 

gaan? Wat doen wíj, in vrédesnaam?   

 

Muziek 

 


