
 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

We staan aan het begin van een nieuw seizoen. De scholen zijn weer begonnen, en ook de kerk gaat 
weer ‘van start’. Hoe sta jij erin dit jaar? Ben je met energie begonnen? Heb je er zin in? De 
afgelopen weken heb je stil kunnen staan, heb je rust gepakt: welke voornemens heb je? Ik weet dat 
ik me elk jaar voornam om mijn huiswerk direct op de dag te doen dat ik het op kreeg. Misschien ben 
jij ook zo je jaar begonnen met een goed voornemen. Een voornemen voor school, werk, of je 
persoonlijke leven. Misschien besloot jij om dit jaar rustiger aan te gaan doen. Of om betere 
prioriteiten te stellen in je leven. Misschien heb jij je samen met je partner wel voorgenomen om 
meer tijd met elkaar of de kinderen of kleinkinderen door te brengen. Misschien wil je meer gaan 
sporten, even die kilootjes eraf trainen. Of misschien gaat dit allemaal aan je voorbij. Voelt het 
nutteloos om nog doelen te stellen voor je leven. Ziet elke dag er hetzelfde uit, heb je geen 
verwachtingen meer van het leven of maatstaven waar je aan wilt voldoen. Maar laten we eens 
samen stil staan. Samen bedenken of er misschien doelen zijn die we als geloofsgemeenschap 
kunnen zien. Ons even omkeren en zien wat er met ons aan het gebeuren is.  

Jezus draait zich vandaag om. Kijkt de menigte aan.  Hij is ongekend populair geworden. Hele 
volksstammen volgen hem op de voet. En als je dan de woorden hoort van Jezus, dan lijkt het haast 
alsof hij zijn uiterste best doet om die populariteit kwijt te raken. Als je mij wilt volgen, vraag ik je om 
afstand te doen van je familie en van je eigen leven. Ik wil dat die dingen niet langer belangrijk zijn in 
je leven, dat het alleen nog om mij draait. Sterker nog, je moet alles wat je bezit als verlies 
beschouwen. Laat het achter als je echt oprecht mijn leerling wil zijn. En misschien nog wel 
belangrijker: draag je kruis. Oftewel: als je mij volgt kun je er donder op zeggen dat het pijn gaat 
doen. Dat je je leven niet langer zeker bent. Dat is de weg die ik vanaf hier wil gaan. Any volunteers? 

Als Jezus dit zou zeggen als politicus, dan zou het zijn doodsteek zijn. Stem op mij, dan raak je alles 
kwijt. Maar Jezus spreekt hier niet als politicus, maar als gids op een gevaarlijke missie. Je kunt maar 
beter weten waar je aan toe bent, voor je op reis gaat. Zo van: denk erom, dit kan gevaarlijk zijn. Je 
kunt nu nog terug. Het is erop of eronder. Weet je zeker dat je dit wilt? Weet je zeker dat je Jezus 
wilt volgen? En dan noemt Jezus twee voorbeelden, van mensen die onvoorbereid aan een taak 
beginnen. Stel dat je een toren bouwt – moet je dan niet eerst gaan zitten, de kosten berekenen? 
Want stel je voor dat je het helemaal niet afkrijgt? Een toren zonder dak of trap heeft weinig zin 
maar kost je een vermogen. En stel dat je oorlog gaat voeren – jaag je dan zonder meer je 
onderdanen de dood in, of maak je eerst een inschatting of je überhaupt kunt winnen? Ook wel slim, 
vind je niet? 

Het lijkt of Jezus wil zeggen: ik ben van plan de klus af te maken. De klus, dat was in de ogen van 
velen in die menigte twee dingen:  

 dat hij de tempel in ere zou herstellen.  
 dat hij de Romeinen het land uit zou werken.  

De toren staat op cryptische wijze voor de tempel, en de vreemde koning voor de Romeinen. Het lijkt 
alsof Jezus zijn volgelingen wil doen inzien dat geweld nooit de weg kan zijn. Dat hij een ander plan 
heeft, een plan dat ongelooflijk veel gaat vragen van hem. Maar ook van zijn volgelingen. Hij heeft 
leerlingen nodig op wie hij blindelings kan vertrouwen. Die hem tot in de hel van Golgotha willen 
volgen. Hij heeft niets aan sensatiezoekers of halfbakken ramptoeristen. Hij hoeft geen enorme 
menigte – maar slechts een paar toegewijde leerlingen. Die écht naar hem willen luisteren, en niet 
afhaken als het wat ongemakkelijk begint te worden.  



 

Jezus geeft ze een keuze op leven of dood. Zo scherp is het. Leven of dood, zegen of vloek. Kies maar. 
Wat gaat het worden?  

Er staan het komende jaar spannende dingen te gebeuren in de kerk. Koningshof en iona willen 
bestuurlijk één worden. Het lijkt erop dat er een gebouw dicht zal moeten. Contracten lopen af en 
dan vertrekt er ook nog eens één van de predikanten. Er vallen overal gaten. Overal is er een gebrek 
aan vrijwilligers. Wij, als leden met elkaar geven zo weinig geld aan de kerk, dat geldzorgen 
voortdurend onderwerp van gesprek zijn in het bestuur. In plaats van dat er over toekomst 
gesproken wordt, zijn we bezig om alle bordjes met elkaar hoog te houden. En ligt het kerkenwerk op 
veel te weinig schouders, waardoor degene die actief zijn, steeds het gevaar lopen uitgeblust te 
raken. Ligt zoiets centraals als de diaconie – eigenlijk al jaren vrijwel stil. Zijn er grootse plannen, 
maar te weinig mensen om ze uit te voeren.   

En dan draait Jezus zich om. Kijkt zijn kerk aan. Wat zou hij tegen ons zeggen? Als hij ons vertelt dat 
we los moeten laten – wat dan precies? Wat mogen we langs de kant van de weg laten liggen om 
verder te gaan. Zien wij onze directe toekomst als een uitdaging, een risicovolle missie? Zien we met 
elkaar dat het nu ‘erop of eronder’ is? Of is geloven iets voor erbij? Interessant, troostrijk, maar toch 
zeker niet iets dat alle facetten van ons leven bepaalt. Zijn wij bereid samen het kruis te dragen? 
Geloven we nog in deze gemeenschap? Geloven we nog dat Maassluis een kerk nodig heeft? En dat 
wij dat mogen zijn? Dat jij persoonlijk daaraan een bijdrage kan leveren, als je bereid bent daar 
ruimte voor te maken in je leven?  

Je kan de vraag ook omdraaien: Gelooft God nog in deze kerk? Kijk dan die gelijkenissen nog eens na. 
Zou God niet geweten hebben waar hij aan begon, toen hij onze kerk in het leven riep? Zou God onze 
tegenslagen en gevaren niet gekend hebben – toen hij ten strijde trok? Wij mogen elke week horen: 
hij laat niet los waar zijn hand aan begon. Daarop mogen wij vertrouwen. Het is zijn Zoon die we 
volgen. Het is zijn tijd waar we in leven. Het is zijn hoop, die hij steeds weer in ons wakker roept.  

Ik vind het pittig, om deze gemeente los te moeten laten. En ik vind dan ook dat ik eerlijk moet zijn 
over de zorgen die ik heb. Het gaat echt erop of eronder zijn in de komende jaren. En dan heb ik het 
niet zozeer over de gebouwen, daar komen we echt wel uit. Maar ik maak me zorgen over die 
generatie die maling heeft aan onze gebouwen. Over de kinderen die ik tegen kom op het 
schoolplein. Over de jongeren, die erom schreeuwen gezien en gehoord te worden. Over de ouders, 
die worstelen om zin te ontdekken in een leven vol sleur. Deze nieuwe generatie Maassluizers heeft 
geen gebouwen of liturgie nodig. Ze hebben geen orgel nodig en zelfs geen hippe band. Ze hebben 
jou nodig. Om een levend geloofsvoorbeeld te zijn. Ze hebben mensen nodig die gepassioneerd 
vertellen over God. Die de tijd nemen om hen onder te dompelen in de prachtige verhalen. En dan 
heb ik het niet over die mensen die alles zeker weten en op elke vraag een bijbeltekst kunnen 
produceren. Nee, eerlijke mensen die bereid zijn om te vertellen over hun eigen geloofsreis, hun 
worstelingen en hun vreugde. Over de strohalmen waar ze zich aan vastklampen omdat ze God niet 
los willen laten. En die hen bovenal iets laten zien van de onvoorwaardelijke liefde van God.  

Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de heer, uw God, 
lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen, [ook 
hier in Maassluis]’ Deuteronomium 30:19-20 

In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, 

AMEN 

 


