
Preek themadienst II ‘Kerk zijn in deze tijd?!’  

Deelthema: doorgeven aan anderen van wat we zelf hebben geleerd.  

Schriftlezingen: Mattheus 28:16-20, Johannes 14:15-21 

Gemeente van Jezus Christus, 
 
De kerk en de christelijke traditie staan in onze tijd en ons werelddeel onder druk. Lees 
alleen de indrukwekkende cijfers over het aantal kerksluitingen en het aantal kerkverlaters 
en je zou schrikken. Steeds meer mensen verliezen de feeling met geloven en kerk, je merkt 
dat ook in de maatschappij.  
 
Het wordt in deze tijd dan ook moeilijker om ons geloof dat van ouder op kind op kleinkind 
werd overgedragen -eeuwenlang- ook weer over te dragen op de volgende generaties. 
Jongeren groeien op in een context die nog sterker geseculariseerd is dan die waarin 
ouderen opgroeiden. En daarmee is de vanzelfsprekendheid van geloof, kerk en 
geloofszaken teloorgegaan. Immers, de taal van de traditie en de vanzelfsprekendheid 
daarvan is er niet meer. Ouderen groeiden op in een wereld waar die taal en die begrippen 
toch veel meer gedeeld werden. Vroeger hadden velen, binnen en buiten de kerk, wel weet 
van de betekenis van woorden als genade, bekering, zonde. Maar dat is veranderd. Ook de 
context van verzuiling, waarin protestant zijn betekende dat je tot een ander deel van de 
maatschappij behoorde dan een katholiek of een liberaal, is verdwenen.  
 
Dat heeft dan wel weer een hele mooie kant en dat is dat het meer om de kern draait. En je 
ziet dat terug. Kerkelijke discussies die vroeger hoog opliepen, zijn misschien wat bekoeld, 
omdat we zien dat het belangrijker is om te zoeken wat ons als christenen verbindt, dan wat 
ons scheidt. De muren tussen kerken zijn ook duidelijk minder hoog geworden. Anderzijds is 
het überhaupt niet meer vanzelfsprekend om een kerk te bezoeken, laat staan om daarbij 
betrokken te zijn. Mensen kijken je misschien eerder wat meewarig aan als je zegt te 
geloven en naar de kerk te gaan. Onze context stelt ons voor hele andere vragen. En dat 
heeft invloed op hoe kerken in de samenleving staan.  
 
Eigenlijk zie je twee bewegingen: de ene is een terugtrekken op het eigen gelijk, in eigen 
bastion. Kerken worden in zichzelf gekeerd. Richten zich alleen maar op het eigen publiek. Of 
kerken proberen krampachtig vormen te vernieuwen om toch maar de aansluiting met de 
samenleving te behouden. Hoe kunnen we daarin het evenwicht bewaren? Hoe kunnen we 
de rijkdom die wij van onze ouders hebben ontvangen toch ook weer doorgeven aan 
anderen? Maar misschien moeten we dan eerst weten: wat is de kerk eigenlijk? Wát is het 
dat we doorgeven aan anderen?  
 
De kern 
In de lezingen van vandaag komen we eigenlijk meteen bij de kern, waar we zojuist al over 
spraken. En dan kun je je afvragen: Wat is die kern dan? Dat wordt aan het slot van 
Mattheus duidelijk: de kerk is de gemeenschap rondom de Opgestane Heer. Zoals Jezus zelf 
zei: Waar twee of drie in mijn Naam vergaderd zijn, daar ben ik. Door Israël heen is God tot 
ons gekomen in de Messias van Israël, Jezus Christus. Hij is de vervulling van Gods  belofte 
aan Abraham. In al ons nadenken over hoe we in deze tijd en de toekomst kerk willen zijn 



moet het daar in de kern om gaan. Komende week is een week van veel oecumene, veel 
gebedsbijeenkomsten. En in alle verschillen delen we met elkaar de kern: alles draait om 
Jezus, aanwezig in ons midden in Woord en sacrament. En dat maakt verschillende 
opvattingen relatief. Dat relativeert ook verschillen in vorm.  
 
Jezus in het midden. Precies zoals in het gedeelte uit Mattheus dat we lazen. Jezus staat in 
het midden en om hem heen al die verschillende leerlingen. Precies zoals we hier zitten met 
elkaar. Precies zoals het is met de kerk: allemaal verschillend, maar het gaat ons om die ene 
Heer. Die mensen om hem heen,  dat is geen volmaakte groep heiligen. Of jawel, Petrus 
noemt ons heiligen. Maar dat zijn we niet door onszelf. Dat was ook al zo bij de eerste 
leerlingen, juist na de opstanding. Ze aanbidden Jezus, maar sommigen twijfelen ook.  
Aanbidding en twijfel. Geloof is nooit een stenen zekerheid. Geloof is relatie, een kwestie 
van vertrouwen. Dat kost tijd, dat vraagt om op zoek te blijven.  
 
Een wonderlijk gedeelte eigenlijk dat slot van Mattheus. Het lijkt een opstandingsverhaal 
maar toch ook weer niet. Het is eigenlijk het slotakkoord van het evangelie van Mattheus, 
alle lijnen uit het evangelie komen er samen en de slotnoot klinkt nog lang na. Opvallend is 
hoe vaak het woordje ‘alle’ wordt gebruikt: alle macht, alle volken, alles dat ik heb bevolen 
en alle dagen. Mattheus plaats hier Jezus direct op één lijn met God. Jezus is niet alleen de 
nieuwe Mozes, zoals Mattheus hem eerder in zijn evangelie schetst, nee, hij is letterlijk God 
met ons. Het verhaal van de lijdende en Opgestane Heer is een verhaal van levenskracht, van 
nieuwe schepping. Het is alomvattend, dat wil het gedeelte zeggen, kijk maar eens hoe vaak 
het woordje ‘alle’ wordt gebruikt. En zo gaat het door. Alle dagen tot aan de voleinding van 
de wereld. 
 
Jezus is in ons midden. In alle verandering door de tijden heen blijft dat staan. Daarom 
hebben we die geopende bijbel, soms een Paaskaars. Daarom geven we kaarsjes mee aan de 
kinderen, om dát precies te symboliseren. Daar moet het om blijven draaien. Zodra andere 
dingen  belangrijker worden, gaat het mis. Maar ondanks dat, ondanks alle fouten en alle 
gebreken blijft Christus ons samen roepen. Er is al vaak voorspeld dat kerk en geloof zouden 
verdwijnen. Maar toch blijft het doorgaan. Het heeft iets onweerstaanbaars in positieve zin. 
Het gaat door ondanks onszelf.  
 
Maar hoe vertalen we dat? 
Maar dergelijke teksten en woorden over God met ons, over Jezus en zijn gemeente kunnen 
mooi klinken, kunnen hoop en moed geven. En tegelijkertijd lijken ze misschien niet zo 
realistisch. Het klinkt mooi en hoogstaand, maar daardoor ook abstract. En hoe 
communiceren we dat? Jezus lijkt niet zo tastbaar in ons midden.  
 
Vaak wordt dit gedeelte ook het zendingsbevel genoemd. Alsof het zou gaan om een 
opdracht van Jezus aan de gemeente om zending te bedrijven. Maar de vraag is of dat 
terecht is. Want wie deze tekst vergelijkt met het slot van Markus en Lukas zal het opvallen 
dat Jezus hier juist niet spreekt over het verkondigen van het evangelie. En dat is opvallend, 
juist zo aan het slot.  Je zou het hier verwachten: En verkondig dit evangelie tot aan de 
einden van de aarde. Daar gaat het toch om? Die zaken worden ook nog wel eens tegen 
elkaar uitgespeeld: kerk en zending. Voor de één draait het helemaal om de kerk. Voor een 



ander gaat het juist niet om de kerk, maar om het evangelie dat doorgaat. Maar volgens mij 
houdt het slot van Mattheus deze bij elkaar, door dat ene opvallende zinnetje: 
 
Maak alle volken tot mijn leerlingen. Een merkwaardig zinnetje. Het gaat over meer dan 
alleen de verkondiging van het evangelie. Het gaat erom dat mensen leerling worden van 
Jezus. En leerling is niet alleen maar zoals wij het woord gebruiken, iets wat een klein deel 
van je leven uitmaakt. Je bent op school een leerling, thuis een zoon of dochter, bij vrienden 
een vriend. Maar leerling zijn in de tijd van Jezus en in het evangelie is alles omvattend: je 
hele leven wordt erdoor bepaald. Wat Jezus hier de discipelen opdraagt gaat dus verder dan 
alleen verkondiging. Het gaat ook over de toepassing daarvan, wat het betekent in iemands 
leven. Het gaat ook over catechese, over bijbelkringen.  
 
Maar wat betekent dat? De tekst noemt twee dingen: dopen en onderwijzen. Dopen heeft 
alles te maken met het koninkrijk van God, met de nieuwe werkelijkheid. Daar is de doop het 
teken van. Mensen tot leerling van Jezus maken. Dat is niet iets wat wij kunnen 
bewerkstelligen. Maar dat is de kracht van het koninkrijk van God. Zoals het verhaal dat ik 
van de week hoorde over iemand die lange tijd de kerk de rug had toegekeerd, maar toen 
uiteindelijk toch daar weer terecht was gekomen.  
 
En dan het onderwijzen. Mattheus verwijst hiermee direct terug naar wat Jezus zelf heeft 
gezegd. Naar de dingen die hij hen zelf heeft voorgehouden, bijvoorbeeld in de Bergrede. 
‘Wat is jullie  bevolen heb’: in die woorden klinkt de echo door van wat de Thora betekende 
voor Israël. Dus als we vandaag vragen: ‘wat is de kerk?’ dan heeft dat alles te maken met de 
praktijk van ons leven. 
 
De kerk is daar waar Jezus is ons midden is: ik ben met u. Maar de kerk is ook de plaats, de 
gemeenschap waar zijn woorden worden doorgegeven, van de één op de ander. Daarom 
organiseren we catechisatie en  bijbelkringen. Om samen te leren van Jezus. Om te leren wat 
het is om te leven zoals hij het bedoeld heeft.  We hebben in het evangelie en de kerk iets 
ontvangen om het weer door te geven.  
 
Maar hoe doe je dat? En is dat nog wel iets van deze tijd? Je kunt mensen toch niet dwingen 
om iets te leren, laat staan om Jezus te volgen. Tot leerling maken klinkt leuk en aardig, maar 
daar moeten mensen toch zelf voor kiezen? Is het nog wel van deze tijd om daar zo over te 
praten?   
 
Ik zei het al eerder: vroeger was het vanzelfsprekend dat mensen opgroeiden in een 
bepaalde traditie met bijbehorende opvattingen. En zo ging dat van ouders op kinderen op 
kleinkinderen. In deze tijd is dat anders. Dat betekent ook dat het overdragen van de één op 
de ander anders is geworden. We vormen een plurale kerk, geloven allen op onze eigen 
manier. En kinderen gaan hun eigen weg en dat is lang niet altijd dezelfde geloofsweg als jij 
gaat. Dat kan soms ook pijn doen.  
 
En ook leren op zichzelf is in deze tijd verandert. We leven in een ervaringscultuur waarin 
kennis haar nut moet tonen. Kennis op zichzelf is abstract, het moet betekenis hebben voor 
de directe ervaring van ons leven. Hoewel dat misschien precies wel weer aansluit bij waar 
Jezus het over heeft. Juist die pragmatische houding ten opzichte van kennis biedt ook weer 



kansen als we het hebben over het leren in de kerk. Want in de kerk gaat het nooit om 
abstracte begrippen of theologie. Vroeger mag dat dan soms zo geleken hebben. Maar 
eigenlijk gaat het over verhalen, over menselijke verhalen. Over jouw verhaal met God. In 
onze tijd is authenticiteit heel belangrijk. In de samenleving mag er veel, als je maar 
authentiek bent, als je maar echt bent. En dat heeft zo zijn nadelen. Maar het heeft ook iets 
moois. Het sluit ergens aan bij het evangelie, dat ons ook vraagt om mens uit één stuk te 
zijn. We geven de woorden van Jezus aan elkaar door, maar daarmee geven we ook een 
stukje van onszelf. 
 
Leren, onderwijzen. In de kerk gaat dat eerst en vooral over de praktijk. Over het evangelie 
voorleven. Kunnen anderen aan jouw levensstijl zien dat je leeft met het evangelie? Waar 
merken anderen aan dat je Jezus volgt? Onderwijzen is eerst en vooral in de praktijk laten 
zien wat het betekent. We kunnen mooi de woorden van de Bergrede elkaar voorhouden, 
laten we ze eerst maar eens doen. Laten we de verhalen van het evangelie doorgeven aan 
anderen om ons heen door ze te leven. Laat maar zien wat genade is, door genadig te zijn 
voor je medemensen. Laat maar zien wat zonde is, door eerlijk te zijn over waar je zelf de 
mist in gaat. Laat maar zien wat vergeving is, door zelf te vergeven.  
 
Maar dat is niet gemakkelijk om zo met het evangelie te leven. Want er zijn zoveel andere 
verhalen die onze aandacht vragen. We leven in een tijd waarin iedereen ongelooflijk druk 
lijkt te zijn. Misschien omdat onze aandacht continu in beslag wordt genomen door de 
oneindige stroom van data op onze smartphone. Doordat er zoveel dingen zijn die ook 
daadwerkelijk onze aandacht vragen: werk, verenigingen, vrienden, hobby’s, en ga zo maar 
door.  
 
Maar het geloven in Jezus Christus -kerk zijn- vraagt om commitment. Om leven zoals hij het 
ons heeft voorgezegd en voorgedaan. En dat is helemaal niet gemakkelijk. Dat vraagt om een 
keuze. Het één wel en het ander niet. En dat is moeilijk voor een cultuur van 
consumentisme. Zeker omdat ook geloof vaak wordt geschaard bij de luxegoederen die ons 
een goed gevoel moeten geven. Maar als er iets duidelijk wordt in het evangelie, dan is het 
wel dat de weg van Jezus ons vaak geen goed gevoel geeft. Van de week hadden we het er 
nog over op de bijbelkring: soms heeft geloven iets van ‘tegen wil en dank’. Dat moet ons 
aan het denken zetten, juist met het oog op komende verkiezingen van april.  
 
Commitment. Het is ingewikkeld in een tijd dat zoveel onze aandacht vraagt. En de kerk is 
dan niet de meest hippe organisatie die er is. Integendeel. Een dienst is qua vorm een beetje 
ouderwets. Het sluit niet meteen aan. Ja, dat vraagt ook van ons als gemeente dat we ons 
best doen om te vertalen wat Jezus bedoelt. Maar er zit ook een andere kant aan. Het vraagt 
ook geduld. Het is net zoals je kunst niet in één blik begrijpt. Of goede muziek na één keer 
luisteren. Geloof gaat over het geheim van ons leven. En daar kun je nu eenmaal moeilijk in 
hapklare taal over spreken. Dat is geen consumptiegoed. Die woorden van Jezus zijn niet 
altijd even gemakkelijk te vertalen. Maar het is als goede muziek: hoe vaker je ze hoort, hoe 
meer je de gelaagdheid en de nuances begrijpt. En op den duur kun je niet meer stoppen 
met luisteren.  
 
Maar toch, dan blijft de vraag: hoe doen we dat? Hoe maken we alle volken tot discipelen 
van Jezus? Hoe kunnen we doorgeven wat we zelf hebben geleerd? Volgens mij begint het 



met zelf daarmee bezig blijven. Er af en toe eens bij stilstaan, extra aandacht aan besteden. 
En daar hebben we dus elkaar voor nodig. Daar hebben we elkaar voor gekregen. En daarom 
wilde ik daar op een bijzondere manier vorm aan geven, door u allen te betrekken. We gaan 
iets ongebruikelijks doen, iets wat we niet gewend zijn. Maar soms kan dat goed zijn.  
 
Ga eens even voor jezelf na: Wat raakt jou op dit moment het meeste in het evangelie? Het 
mag gaan over iets algemeens, over de lezing van vandaag, of over iets dat u eerder op het 
spoor bent gekomen. En vervolgens wil ik u uitdagen om dat in twee- of drietallen met 
elkaar te delen. En liefst met mensen die u niet zo goed kent, dus misschien voor of achter u 
in de bank. Of wandel even naar de andere kant. Ik geef u daar vijf minuten voor en daarna 
sluit ik de preek af.  
 
(Voor wie de preek later naleest: denk er voor uzelf eens over na en deel het met iemand die 
u goed kent).  
 
Ik wil het hierbij afronden, straks na de dienst is er nog ruimte genoeg om eens met elkaar 
door te spreken. Maar ik hoop dat u de rijkdom van het delen hebt ervaren. Daarom komen 
we op zondag hier samen, om elkaar steeds opnieuw het verhaal van God en Jezus te 
vertellen, het verhaal van God met ons. En zo gaat het verder, het is niet te weerstaan. Want 
Jezus  zelf is in de woorden.  
 
Amen.   
 


