
Fonteinkerk, 8 juli 2018 

Lezingen: 2 Korinthiërs 12:1-10 en Marcus 6:1-13 

 

In de jaren 2001 en 2002 was ik druk bezig met solliciteren. Ik meende destijds dat ik als niet 

al te oude en niet al te uitgebluste predikant best goede kansen had op een nieuwe standplaats, 

maar toch: het wilde niet erg lukken. Op een keer vroeg een goede vriend: “Maar schrijf je 
dan wel goede sollicitatiebrieven?” Ik dacht van wel en liet hem er eentje lezen. “Dat doe jij 
helemaal verkeerd!” zei hij, want je vrienden zeggen je altijd de waarheid. “Je moet jezelf een 
beetje verkopen, je moet jezelf aanprijzen met wat je allemaal kunt en weet en gedaan hebt!” 
Nou ben ik nog van de generatie “Bescheidenheid siert den mensch” en “Goede wijn behoeft 
geen krans”, dus ik vond zijn goede raad een beetje viezig klinken. Maar ik dacht: “Ik kan het 
toch op z’n minst probéren,” en ik schreef een knallende brief aan de Fonteinkerk in Amers-

foort. En onmiddellijk keerden mijn kansen! Werk van de Heilige Geest? O zeker, zonder 

enige twijfel. Maar óók had ik wat beter geleerd hoe ik mijzelf moest verkopen… 

 

Wat zich in de samenleving afspeelt, vinden we vroeger of later ook in de kerk terug. Binnen 

onze kerkenraad hebben we het met enige regelmaat over de “communicatie”. Daar bedoelen 
we van alles mee, maar daar vragen we ons ook mee af: “Hoe kunnen we onszelf beter aan-

prijzen, beter verkopen?” We hebben zóveel te bieden: aan sfeer en warmte, aan geloof en 
hoop, aan muziek en bezinning… Hoe maken we dat beter bekend, hoe laten we Amersfoort 
weten wat voor een leuke gemeente we eigenlijk zijn? En dan zijn wij heus niet de enigen die 

hierover nadenken; ALLE wijkgemeenten van de PGA houden zich met “communicatie” 
bezig. Het hoort er tegenwoordig bij, en je ontkomt er niet aan, maar ik maak me dan weleens 

zorgen dat het steeds meer om de presentatie en steeds minder om de inhoud gaat. 

 

Toch is dat “jezelf aanprijzen” geen modern verschijnsel. Paulus is er in zijn tweede brief aan 
de Korinthiërs volop mee bezig. Paulus maakt zich zorgen over de gemeente, omdat die in de 

greep is gekomen van “schijnapostelen”. Wij zouden “nepprofeten” zeggen. Deze valse ver-
kondigers maken Paulus belachelijk met zijn zwakke presentatie, en Paulus wil zichzelf 

verdedigen. In H. 10 horen we hem sputteren (vers 10): “Er zijn er namelijk die zeggen: ‘In 
zijn brieven slaat hij een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden 

is zwak, en wat hij zegt heeft weinig te betekenen.’” Blijkbaar was Paulus sterk in brieven 
schrijven, maar maakte hij bij gesprekken en preken een zwakke indruk. Daartegen verdedigt 

hij zich, ook in H. 11 (vers 5, 6): “Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van die 
geweldige apostelen van u. Ook al ontbreekt het mij aan welsprekendheid, kennis bezit ik 

genoeg.” En dan begint hij aan een opsomming van wat hij allemaal voor de gemeente heeft 
gedaan, en wat hij aan ontberingen en vervolgingen heeft moeten doorstaan voor het geloof. 

Hij is dus zichzelf aan het aanprijzen, en dat geeft hij ook toe (11:21): “Als anderen over zich-

zelf durven op te scheppen, durf ik het ook!”  
 

In H. 12 gooit hij het opeens over een andere boeg. Hij begint eerst te praten over een man die 

heel bijzondere visioenen en openbaringen heeft ervaren, en hij lijkt met die man zichzelf te 

bedoelen. Maar dan zegt hij dat hij niet wil worden beoordeeld “…op grond van de uitzonder-
lijke openbaringen die ik heb gekregen.” Veel liever wil hij zich laten voorstaan op zijn 
“zwakheid”. Hij lijkt daarmee te willen zeggen dat hij blij is met zijn zwakke presentatie, zijn 
schuchtere en onzekere optreden, omdat daarmee duidelijk wordt dat het niet om hém gaat. 

Hij voegt daar nog aan toe dat hij last heeft van een kwelling, een “doorn in het vlees”. Het is 
nooit duidelijk geworden wat Paulus hiermee bedoelt; sommigen denken aan een lichamelijk 

ongemak, anderen aan de wroeging die Paulus had over zijn vroegere leven. Hij heeft God 

gesmeekt om van die kwaal verlost te worden, maar het antwoord was: “Je hebt niet méér dan 



mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” Juist als de kracht van mensen 

wegvalt, als de zwakheid overheerst, wordt de kracht van Christus zichtbaar in het doorgaan, 

het volhouden, het brengen van de boodschap van zwakke mensen en een genadige God. 

In een wereld waarin je pas meetelt als je jezelf zo’n beetje kunt “verkopen” vraagt dit om een 
andere manier van denken, een andere invalshoek. Wij maken ons continu zorgen over het 

verdwijnen van het geloof en de kerk in Nederland en in half Europa. Dat ervaren wij als een 

hemeltergende zwakheid, als een groot probleem. In de visie van Paulus zit er kracht in die 

situatie. Wij zijn geneigd om het optreden van Jezus in Nazareth als een grote mislukking te 

beschouwen: niemand trekt zich iets van zijn woorden aan, en Hij wordt daar weggehoond. In 

de visie van Paulus zit er kracht in deze zwakheid. Maar hoe dan?? 

 

Er spreekt hoe dan ook kracht uit de volharding. Na de mislukking in Nazareth verliest Jezus 

niet de moed, en zijn leerlingen evenmin. “Hij stond verbaasd over hun ongeloof,” zo sluit 
Marcus het gebeuren in Nazareth af. Om dan meteen met goede moed weer te vervolgen met: 

“Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.” Jezus laat zich niet 
ontmoedigen door het ongeloof in zijn vaderstad. Hij gaat door met het aankondigen van het 

Koninkrijk van God. Hij heeft zich misschien wel gerealiseerd dat de opdracht te groot is voor 

Hem alleen. Hij besluit dat zijn leerlingen Hem moeten gaan helpen.  

 

Zij worden er twee aan twee op uit gestuurd. Dat doet denken aan die belofte van Jezus in het 

Mattheüsevangelie: “Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden.” 
Deze belofte zien we realiteit worden in de opdracht aan de twaalf: zij moeten gaan doen wat 

Jezus zelf deed. Volgens de verzen 12 en 13 doen zij dat ook: “Ze gingen op weg en maakten 
het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen, en ze dreven veel demonen uit 

en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.” Dus overal waar ze binnenkomen, is het 
alsof Jezus zelf onder de mensen verschijnt. Ook in onze tijd ligt daar voor gelovigen en 

kerken een grote uitdaging: hoe kunnen wij zó handelen en leven dat er in ons doen en laten 

iets van Jezus oplicht? En daarmee ook: hoe houden we met elkaar de moed erin? 

 

Ze gaan op weg met een volmacht. Er staat: “Hij gaf hun macht over de onreine geesten…” 

Als wij in deze wereld om ons heen kijken, en overal het kwaad zien voortwoekeren, dan 

zinkt ons de moed weleens in de schoenen. Maar dat is maar één kant van de realiteit. We 

hebben van Jezus macht gekregen, de macht van de liefde. Daarmee kunnen we iets doen 

tegen de boze geesten van deze tijd. Ik denk daarbij allereerst aan de krachten en gedachten 

die mensen klein houden. In onze ingewikkelde en veeleisende samenleving voelen veel 

mensen zich overvraagd, aan de kant gezet, niet nuttig meer, eenzaam. Lang niet iedereen kan 

het: jezelf verkopen, jezelf krachtig presenteren. In dat licht vind ik dat de kerk nog altijd een 

bevrijdend verhaal heeft: jouw waarde als mens hangt niet af van wat jij presteert of bereikt 

hebt. Als mens ben jij een schepping van God; dat bepaalt je waarde. Liefde is machtig, om te 

beginnen doordat de liefde een andere manier van kijken biedt. 

 

Jezus geeft dus de moed niet op: Hij gaat door met zijn missie, en schakelt zijn leerlingen 

daarbij in. Kunnen wij iets leren van die moed, die kracht? Jezus noemt zelf al de mogelijk-

heid dat de mensen geen belangstelling hebben, niet willen luisteren. De negatieve ervaring in 

Nazareth klinkt hier ongetwijfeld in mee. Daar zouden wij onze eigen ervaringen naast kun-

nen zetten. De boodschap van het evangelie is in onze samenleving niet populair. De belang-

stelling voor de kerken en hun verhaal neemt jaar na jaar af. Onze woorden roepen geen 

enthousiasme, zelfs geen nieuwsgierigheid meer op. Zelfs niet bij onze eigen kinderen… 

Wat is dan “kracht” in deze omstandigheden? In elk geval dit: niet opgeven, niet de moed 

verliezen, maar doorgaan met het doorgeven van de boodschap. Waarbij het in een veel-



kleurige gemeente als de onze nog niet zo simpel is om het ééns te worden over die bood-

schap. Dat hoeft misschien ook niet. Tijdens een kerkenraadsweekend van enkele jaren 

geleden hebben we elkaar verteld wat ons inspireerde om in en met de kerk mee te blijven 

doen. “In de kerk word ik gesterkt in het vertrouwen dat God met ons meegaat,” zei iemand. 
“In de gemeente houden we elkaar voor dat we niet willen leven vanuit het recht van de 

sterkste, maar vanuit zorg voor de zwakste,” zei een ander. “Ik word soms diep geraakt door 
een lied of een enkel zinnetje,” zei een derde. En zo had iedereen een motief. Wij hebben 
allemáál een motief om te blijven geloven, tegen de tijdgeest en tegen onze eigen twijfels in. 

We praten daar maar zelden over; er wordt misschien ook maar weinig naar gevraagd. Maar 

er zou veel kunnen gebeuren, als wij vormen zouden vinden waarin we aan elkaar en aan 

anderen duidelijk konden maken wat ons ten diepste beweegt. Het persoonlijke verhaal, over 

hoe wij als gelovigen met vallen en opstaan in het leven staan, - zou daar geen kracht in 

zitten? 

 

De boodschap van de leerlingen ging over het naderende Koninkrijk van God. Zij geloofden 

vast en zeker dat die toekomst op het punt van aanbreken stond. Zulke hooggespannen ver-

wachtingen kunnen wij ons niet meer veroorloven. Maar dat er een nieuwe toekomst, een 

andere wereld onderweg is, - dat geloven wij nog steeds. Die overtuiging zou vele vormen aan 

kunnen nemen, bijvoorbeeld: niet onverschillig zijn, weigeren je neer te leggen bij alle on-

recht en onvrede van vandaag, in daden en woorden laten merken dat we een andere wereld 

verwachten, en ons gedrag richten naar de normen van die komende wereld, kritische vragen 

stellen bij een levenshouding die prestatie en nuttigheid centraal stelt, of die niet verder komt 

dan onverschilligheid en oppervlakkigheid, en dergelijke. Leven als staatsburgers van een nog 

komende samenleving: zou dat ook kracht kunnen uitstralen? 

 

Ik denk dat de allergrootste uitdaging ligt in het in beweging komen. De leerlingen moeten 

hun veilige plek achter Jezus verlaten, en zelf op weg gaan. Je staat op en begint je grenzen te 

verleggen, en laat je oude zekerheden achter je. Wil je de toekomst tegemoet gaan, dan moet 

je opstaan uit het stof, het stof van het verleden, van stilstand en berusting. Datzelfde stof 

moeten de leerlingen van hun voeten schudden, als ze in aanraking komen met mensen die 

niet meer in beweging te krijgen zijn. Mensen moeten het leven aandurven, moeten de wijde 

wereld in, door grenzen en vaste patronen heen. Niet voor niets heeft de Protestantse Kerk in 

Nederland zo’n 100 pioniersplekken laten ontstaan, om te oefenen in nieuwe manieren van 
kerk zijn. Ook voor ons als gemeente is het een belangrijke vraag: waar zitten wij vast in onze 

gewoontes en patronen, welke risico’s gaan wij angstvallig uit de weg? Welke kansen, welke 

ontmoetingen lopen wij mis door te blijven zitten waar we zitten? Een dichter heeft eens 

gezegd: “Een schip dat in de haven ligt, is veilig. Maar daarvoor zijn schepen niet gebouwd.” 
Als we de haven verlaten, komen we misschien wel in onzeker vaarwater, of in een storm 

terecht. Laten we dan nog eens denken aan de woorden die Paulus moed gaven: “Je hebt niet 
méér dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.” 

 


