
OVERDENKING 

Wie in mijn naam één zo’n kind op neemt, neemt mij op heeft 

Jezus net gezegd tegen zijn leerlingen, nadat hij een kind 

midden tussen al die grote mannen in had gezet. 

Johannes reageert alleen op de woorden in mijn naam en 

vertelt verontwaardigd van iemand van buiten de kring van 

volgelingen die zomaar in Jezus’ naam demonen aan het 

uitdrijven was. De leerlingen vonden dat echt niet kunnen. 

Tenzij deze man zich bij hen aan wilde sluiten. Dat wilde hij 

niet, dus hebben ze hem tegengehouden. 

Johannes denkt vast dat Jezus hen nu zal prijzen. Maar dat 

gebeurt niet. Waarom zou je iemand tegenhouden die iets 

goeds doet in mijn naam? vraagt Jezus. En, zegt hij: Wie niet 

tegen ons is, is voor ons. 

Horen we het goed? Was het niet net andersom: wie niet met 

mij is, is tegen mij? Die laatste uitspraak kan ons tegen de 

borst stuiten. Maar slaat dit niet door de andere kant op? Hoort 

iedereen er dan zomaar bij? Is ieder mens eigenlijk een 

gelovige? Reken je jezelf als kerk dan niet al te rijk? Is er dan 

geen enkel onderscheid? 

Ik las een mooie anekdote over Kleis Kroon, een predikant uit 

de vorige eeuw, die de alverzoening preekte en daar na de 

dienst door een kritische kerkganger op bevraagd werd: ‘Maar 

dominee, gelooft u dan dat iedereen zomaar zalig kan worden?’ 

‘Nee’ antwoordde hij ‘Niet iedereen. Niet de mensen die niet 

willen dat iedereen zalig wordt.’  

Er is dus wel onderscheid, maar dat zit ‘m in iets anders dan 

werd gedacht. 

In het voorafgaande gedeelte maakten de leerlingen ruzie over 

wie van hen de belangrijkste was. Rivaliteit binnen de groep, ik 

tegenover jou, een machtig mechanisme in onze wereld.  



Nu speelt er een ander al even machtig mechanisme: 

uitsluiting, de neiging zich als groep af te grenzen tegen 

buitenstaanders: het wij- zij denken. Deze beide machtige 

menselijke mechanismes worden hier door Jezus ontmaskerd.  

Hem volgen betekent jezelf van deze mechanismes willen 

bevrijden en laten bekeren tot een radicaal andere manier van 

denken.  

Bereid zijn de hang naar eigen belangrijkheid en het 

vooropstellen van de eigen groep af te leggen. En bereid zijn 

een oneindige ontvankelijkheid te ontwikkelen voor de waarde 

van de ander en het andere.  

Maar dat betekent niet dat alles maar moet kunnen.  

In de verzen die volgen bindt Jezus zijn leerlingen op het hart 

niet met de vinger te wijzen naar een ander, maar in de eerste 

plaats kritisch te zijn op zichzelf. En het hoofdstuk eindigt met 

de aansporing: Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen 

en bewaar onder elkaar de vrede.  

Het gaat hier om een ruimhartigheid die iets heel anders is dan 

een flauwe, halfhartige opstelling, maar getuigt van alertheid, 

zout, en pittigheid. Het durven maken van keuzes, soms dwars 

tegen de stroom in, en soms ook dwars tegen jezelf in. Staan 

voor waar je zelf in gelooft, -en tegelijkertijd anderen niet 

dwingen, maar de ruimte geven; vrede onder elkaar bewaren. 

En telkens als de ruimte en de vrede en de liefde worden 

bedreigd, -en misschien ben jij het zelf wel die dat het meest in 

de weg staat-, die opnieuw willen zoeken, of misschien is het 

beter hier te zeggen: willen ontvangen. 

Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij 

hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog 

klinkt dat woord, het spreekt met macht en het wordt overal 

volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. 


