
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. Dat hoorden 

we vorige week. We zien hier een afbeelding van de Duitse 

kunstenaar Otto Dix, vooral bekend van zijn saitirische prenten. 

Hij was zelf niet kerkelijk maar aan het eind van zijn leven liet 

hij zich voor zijn tekeningen ook inspireren door bijbelse 

verhaal uit Marcus.  

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

Johannes reageert alleen op de woorden in mijn naam. Hij 

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 hun groep aan wilde sluiten, dat kon 

natuurlijk wel. Maar nee, dat was niet wat hij wilde, dus hebben 

ze hem tegengehouden. Er zijn grenzen. 

Johannes verwacht dat Jezus hen nu zal prijzen. Maar wat hij 

verwacht gebeurt niet. Waarom zou je in vredesnaam iemand 

tegenhouden die iets goeds doet in mijn naam? vraagt Jezus. 

En, zegt hij dan: 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 ten diepste 

een gelovige? Maakt het dan nog wat uit? 

Vorige week zaterdag liep ik, met vele anderen, mee met de 

Walk of Peace in het teken van de Vredesweek.  

 

 

 

Het motto van de wandeling was Jij hoort erbij. We 

verzamelden bij Basisschool de Springplank in Dieze en lieten 

ons meenemen langs verschillende plekken in die wijk waar iets 

gebeurde dat de vrede en het samenleven van mensen diende. 

Je maakt dan echt op een nieuwe manier kennis met je eigen 

stad, werden ontvangen door mensen die werken bij de 

Stichting Focus die helemaal gerund wordt door mensen met 

een of andere beperking en keken rond bij de dierenweide van 

de Stichting Knuffelkonijntjes aan de Hogenkampsweg, die 

troost bieden aan zieke kinderen en gezinnen waar een ouder is 

weggevallen door contact met dieren.  



Voor we vertrokken voor de wandeling werden we 

toegesproken door verschillende mensen. Oa de voorzitter van 

de Raad van Kerken Nederland Geert van Dartel en Maryem 

Lhajoui, een jonge vrouw die werkt bij Pax Nederland, een 

moslima. Ieder op hun eigen manier vertelden ze over wat hen 

dreef. De een vertelde over haar opa die haar met zijn trouw 

aan de Ramadan de waarde van dankbaarheid geleerd had. De 

ander had het over de liefde van Christus die eenheid en 

verzoening tussen mensen teweeg brengt. Beide verhalen 

raakten mij. 

Onderweg raakte ik in gesprek met een vrouw, zelf ook 

kerkelijk, die het verhaal van de voorzitter van de Raad van 

Kerken heel anders gehoord had dan ik. Ze was vooral bang dat 

andersgelovigen zich buitengesloten zouden voelen door zijn 

woorden. Ze had eigenlijk liever gehad dat de naam van Jezus 

niet genoemd was. Blijkbaar ervoer zij het spreken over de 

liefde van Christus als iets dat niet-christenen buitensloot. 

Terwijl ze wat de moslima zei over de inspiratie die haar geloof 

haar gaf heel mooi gevonden had en geen enkele moeite had 

met de verwijzing naar de Ramadan, dat laatste beleefde ze 

niet als uitsluitend. We dachten er samen over na hoe het 

kwam dat ze bang was dat juist het noemen van de naam van 

Jezus uitsluitend zou werken. En we kwamen tot de conclusie 

dat dit te maken had met ervaringen waarin die naam als 

uitsluitingsmechanisme was gebruikt: wie niet in Jezus gelooft 

of niet op de juiste manier, daar mankeert iets aan, wie zich 

niet conformeert aan onze manier van geloven en aansluit bij 

ons groep valt er buiten. Wie niet met ons is, is tegen ons.   

Jezus zelf gaat er hier heel ontspannen mee om als mensen 

zich niet bij hun groep aansluiten. Hij moedigt zijn leerlingen 

aan om blij te zijn met alles dat mensen doen vanuit een goede 

intentie, om dat te verwelkomen als iets dat zijn en hun eigen 

missie versterkt in plaats van ondermijnt. 



Vorige week hoorden we hoe de leerlingen verwikkeld raakten 

in een twistgesprek over wie van hen de belangrijkste was. 

Rivaliteit binnen de groep, jij tegenover mij, dat is een machtig 

mechanisme in onze wereld, binnen families, gemeenschappen, 

de kerk. Altijd weer leidt dat tot spanning, wrevel, ruzie, 

geweld, oorlog. Deze tekst lazen we op de eerste zondag van 

de Vredesweek.  

Vandaag, op de tweede zondag, horen we over een ander al 

even machtig mechanisme: uitsluiting, de neiging om zich als 

groep sterk te maken en af te grenzen tegen buitenstaanders: 

wij tegenover jullie.  

Deze beide heel menselijke en tegelijk heel gevaarlijke 

mechanismes worden hier door Jezus tegen het licht gehouden. 

Hem willen volgen betekent deze mechanismes bij jezelf eerlijk 

onder ogen durven zien. Het zijn Jezus’ eigen leerlingen die 

ruzie krijgen over wie het belangrijkste is en die hier zo fel zijn 

op wie niet bij hun eigen kring horen. Als zij gevoelig zijn voor 

deze mechanismes dan zou het van grote hoogmoed getuigen 

te menen dat wij daar in het geheel niet vatbaar voor zijn. Het 

is zo’n diep menselijke neiging om je veiligheid en identiteit 

daarin te zoeken. Een volgeling willen zijn van Jezus betekent 

dat je de macht van deze mechanismes onderkent en jezelf 

ervan wilt laten bevrijden, het betekent dat je wilt bekeren tot 

een heel andere en vrijere manier van denken.  

En dat vraagt een beweging van loslaten, uit de kramp 

schieten, jezelf leren relativeren, en af en toe ook om jezelf 

kunnen lachen. Het betekent een oneindige ontvankelijkheid 

willen ontwikkelen voor de waarde van de ander en het andere, 

die het leven zoveel voller en rijker maakt. 

Maar het betekent niet dat alles dan maar moet kunnen. Jezus 

volgen betekent ook kritisch zijn, en kritisch zijn is niets anders 

dan onderscheiden tussen wat goed is en wat niet goed is. 



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

om ook in dat kritisch zijn niet te beginnen bij de ander en wat 

die allemaal fout doet, maar altijd eerst bij jezelf.  

En het hoofdstuk eindigt met de aansporing: Zorg dat jullie het 

zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.  

Zout. Het gaat hier om een ontspannen ruimhartigheid die iets 

fundamenteel anders is dan een flauwe, halfhartige opstelling, 

maar die getuigt van alertheid, zout, en pittigheid. Dat je rustig 

en overtuigd durft te kiezen voor wat goed is, al gaat dat soms 

dwars tegen de stroom in, en dwars tegen je eigen neigingen 

in. Dat je als volgeling van Jezus gaat staan voor waar je zelf in 

gelooft en waar jezelf uit put, die liefde van Christus -maar niet 

om je daarmee boven anderen te plaatsen of hen te overrulen 

of te dwingen, maar om anderen echt goed te leren zien en 

ruimte te geven, de ruimte van de liefde, die goed doet en 

vrede sticht tussen mensen.                   

En om telkens als de ruimte en de vrede van die liefde die altijd 

weer hoger en dieper en breder is dan wij denken, worden 

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

in de weg staat-,  die liefde opnieuw te willen zoeken, of beter 

gezegd: te willen ontvangen. 

 

 

   

 


