
Inleiding. 

Matteüs 18 noemen de theologen wel de gemeenterede van Jezus. Matteüs heeft de woorden van 

Jezus samengebracht in vijf toespraken, met een knipoog naar de vijf boeken van de Tora. De 

bekendste is de eerste, de Bergrede in Matteüs 5-7. De gemeenterede is de vierde toespraak. Daarin 

verzamelde Matteüs de woorden van Jezus over hoe de leerlingen als gemeente zullen leven. Het is 

goed om te bedenken dat in die gemeente in de tijd van Matteüs om een kleine groep mensen ging. 

Ze kwamen samen bij iemand thuis. Huisgemeenten, noemen we dan nu. Hoe ben je dan kerk?  

Voor ons is dat in deze tijd leerzaam en bemoedigend. We komen op zondag samen in kleine 

groepen. En veel gemeenteleden zijn liever alleen of samen vanuit huis verbonden. Volgens Jezus is 

dat een kans. De leerlingen beginnen met de vraag: wie is de grootste? Maar Jezus zet een kind in het 

midden en stelt een andere vraag centraal: wie is de kleinste? Ik zet daarom vandaag daarom boven 

de preek: de kansen van een kleine kerk.  

Daar past ook een waarschuwing bij. Als we in de crisis de kansen laten liggen. Als we de woorden 

van God of Jezus links laten liggen en gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is. Daarom lezen 

we vandaag uit Ezechiël die door God als een wachter wordt aangesteld om Israël te waarschuwen 

en op te roepen anders te gaan leven. Want dat is wat God wil: dat er niemand verloren gaat, maar 

dat we een andere weg inslaan en in leven blijven. 

Preek 

1. 

Het lijkt onverwoestbaar, ook in de kerk. De neiging om liever te denken in het groot dan in het klein. 

Neem bijvoorbeeld de woorden van Jezus: waar twee of drie samengebracht zijn in mijn naam, daar 

ben ik in hun midden. Die tekst wordt wel gebruikt als excuus voor een lege kerk. Stel je voor: er zit 

maar een handvol mensen in de kerk. Dan zegt de dominee, om zijn teleurstelling te verbergen: zelfs 

als er twee of drie samen zijn, is Jezus er. Vijftig of vijfhonderd is natuurlijk veel beter, maar zelfs bij 

twee of drie ben je toch nog kerk.  

Maar dat is niet wat Jezus zegt. Hij draait het om. Juist waar twee of drie zijn samengebracht in mijn 

naam, dáár ben ik in hun midden. Niet als excuus, maar als maatstaf. Het gaat om die twee of drie. 

Niet zelfs dan, maar juist dan ben ik er. Dan is er echt contact, echte vriendschap. Bij die vijftig of 

vijfhonderd is dat veel moeilijker, als het al gebeurt. Twee of drie, als maatstaf voor de gemeente. 

Wat zijn dan de kansen van een kleine kerk? 

2. 

De eerste kans is de saamhorigheid. Vier keer horen we vanaf vers 15 het werkwoord horen. Stel je 

voor dat je broeder of zuster, dus een gemeentelid, stel dat die een zonde begaat. Een beladen 

woord. Het gaat om iets wat de relatie tussen jullie aantast: een woord of een daad waardoor het 

niet meer goed voelt tussen jullie. Een barst of misschien zelfs een breuk tussen jou en de ander. Wat 

doe je dan? Wat in elk geval niet moet gebeuren, zegt Leviticus 19, is dit: wees in je hart niet 

haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. Heb je naaste 

lief als jezelf, zegt Leviticus. Ezechiël zegt dat ook: als je je mond houdt, dan draag je schuld aan de 

zonde van de ander. Anders gezegd: dan houdt je de breuk in stand. Dat is geen leven. 

Wat doe je dus wel? Aanspreken. Dan noemt Jezus vier mogelijkheden, vier keer ingeleid met als. 

Wat je eerst moet doen, erheen gaan en hem of haar terechtwijzen, een gesprek tussen jou en de 

ander alleen. Onder vier ogen. Dus met z’n tweeën. Niet betweterig of verwijtend, niet haatdragend, 



maar vanuit naastenliefde. Relatiewerk, herstelwerk. Als hij naar je wil horen, heb je je broeder 

teruggewonnen. Dan kan hij een andere weg inslaan en kun je samen leven. U voelt wel: zo’n 

gesprek vraagt om veiligheid en intimiteit, dan krijgt vertrouwen een kans. Dat gaat het best als je 

met z’n tweeën samen bent. Zo wil de Heer bij ons zijn. 

Maar als hij niet wil horen, tweede mogelijkheid, dan gaat de breuk verder. Dan geldt 

Deuteronomium 19. Een klacht of beschuldiging van jou alleen telt dan niet. Dan is het jouw woord 

tegen het zijne. Nee, wat je dan nodig hebt, zijn getuigen. Twee of drie getuigen, dan staat de zaak 

vast. Maar ja, als je broeder daar aan voorbij hoort, zo staat er heel precies, dan wordt het een zaak 

van de hele gemeente. En als hij daaraan ook voorbij hoort, als vierde en laatste optie, ja dan is de 

breuk onherstelbaar. Dan kun je niet meer van een relatie spreken. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk 

geweld, waarbij een gemeentelid, misschien zelfs een ambtsdrager, zijn vrouw verbaal of fysiek 

mishandeld. Als hij gewaarschuwd is om een andere weg in te slaan, en hij doet het niet, dan moet je 

hem beschouwen als een buitenstaander. 

Dit stappenplan voor het herstellen van relaties is in de kerk altijd de richtlijn geweest voor het 

pastoraat, de liefdevolle omgang met elkaar. De basis is het gesprek met elkaar. Twee of drie. Dat 

zorgt voor goede relaties. Het is de pastorale kans van de kleine kerk. Dan gaat het niet om officieel 

bezoek van de kerk, door de dominee of de ouderling, maar om hoe we met elkaar omgaan, elkaar 

aanspreken. Dat kan van alles inhouden: meeleven, aansporen, terechtwijzen, bemoedigen, 

troosten. Aanspreken, niet doodzwijgen.  

 

3. 

De tweede kans is de saamstemmigheid. Dat volgt op de saamhorigheid. Saamstemmigheid is geen 

gebruikelijk woord. We zeggen eenstemmigheid. Maar in het Grieks gebruikt Matteüs het woord 

symfonisch, dat is letterlijk samen stemmend. Dat is geen koekoek één zang. In een symfonie klinken 

juist meerdere stemmen. Daar is de stem van de alt anders dan van de bas. Maar die verschillende 

stemmen zijn wel op elkaar afgestemd. Ze zijn wel eensgezind. Ze stemmen samen, omdat ze goed 

samen horen. 

Maar Jezus tilt het samen zijn van de twee nu op een hoger niveau. Het gesprek gaat over in het 

gebed. ‘Als twee of drie van jullie hier op aarde samen stemmend om iets vragen, wat dan ook, dan 

zal mijn Vader in de hemel het voor jullie laten gebeuren’. Dat is een radicale gedachte. De omkering 

van het Onze Vader. Niet: zoals in de hemel, zo ook op aarde, maar: zoals op aarde, zo ook in de 

hemel. De Vader in de hemel volgt het saamstemmige, eensgezinde gebed van de gemeente. Zoals 

een bruidegom hoort naar de vraag van de bruid. Prof. Gunning zei dat treffend: God regeert de 

wereld mede door het gebed van zijn kinderen.  

Dat roept wel vragen op, zeker als we denken aan de vele onverhoorde gebeden. Dat vraagt een 

andere preek. Nu wijs ik alleen op de twee voorwaarden die Jezus noemt.  

- De eerste is samen bidden. Het gaat hier niet over ego-gebedjes. Ik vraag en God draait. Zo werkt 

God niet.  

- Het tweede is samen stemmen. Dan moet je eerst samen spreken over wat je zult bidden. Met 

twee of drie. Over de kernvragen van het geloof. Waar gaat het om tussen jou en mij? Dat is het 

geheim van onze tekst in vers 20: ‘want waar twee of drie samengebracht zijn in mijn naam, daar 

ben ik in hun midden’. Dat ‘want’ is belangrijk. Dit is de verklaring, dit is de basis: want jullie zijn 

samengebracht in mijn naam. De gemeente is Christus’ bruid. De Naam is het midden van de 

gemeente, is midden tussen jou en mij is.  



Zo samengebracht zijn we saamhorig en daarom ook saamstemmig, symfonisch. Dan vragen we niet 

anders dan wat de Vader wil. En het gebeurt. Ik denk bijvoorbeeld aan het kerkasiel in de Bethelkapel 

in Den Haag, vorig jaar. Dat is de spirituele kans van de kleine kerk.  

4. 

Maar wat geeft de Naam ons in het hart? Daarvoor moeten we terug naar het begin van de 

gemeenterede. Het eind rijmt op dat begin. Jezus roept een kind en laat dat in hun midden staan. 

Probeer je dat voor te stellen. De leerlingen zijn volop in discussie wie de grootste zal zijn in het 

Koninkrijk van God. Petrus, later het hoofd van de kerk. Andreas, het hoofd van de orthodoxe 

kerken. Jacobus, het hoofd van gemeente in Jeruzalem. Johannes, de meest geliefde. Ga zo maar 

door. Zie je het voor je? Allemaal toppers in de race voor de erebaan. En wat doet Jezus? Hij roept 

een kind in het midden. En dan zegt hij: wie één zo’n kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij.  

Wat hebben de leerlingen toen gedacht? We moeten oppassen voor inlegkunde. Jezus legt het in de 

rest van zijn toespraak uit als jezelf gering achten. Hij heeft het drie keer over de kleinen. We weten 

dat kinderen in die tijd in één adem werden genoemd met doofstommen en zwakzinnigen. Die tellen 

niet mee. Die zijn nog niet omhoog geklommen op de maatschappelijke ladder. Je kijkt niet naar hen 

op, je kijkt op hen neer. Het doet denken aan het lied van Maria: ‘heersers stoot hij van de troon en 

wie gering is geeft hij aanzien’. Paulus zegt ook zoiets: ‘wees eensgezind: denk niet omhoog, maar 

laat je meenemen naar de geringen’. Ja, zegt Jezus in vers 14: zo is het ook bij jullie Vader in de 

hemel: hij wil niet dat een van deze kleinen verloren gaat. 

Dat is de diaconale kans van de kleine kerk. Dat je met z’n tweeën of drieën spreekt over de vraag 

wie vandaag die kleinen zijn, die in het midden staan van de gemeente. Niet met een hele 

vergadering als discussie onderwerp. Dan kun je debatteren over de opvang van kinderen uit de 

Griekse vluchtelingen kampen. Belangrijk, maar eerder politiek dan een diaconale kans. Maar als jij 

en ik nu eens de vraag aan elkaar stellen: wie is voor jou zo’n kind dat je ontvangt, dat je 

binnenhaalt?  

Ik wil het gras niet voor uw voeten wegmaaien, maar ik denk aan de persconferentie deze week. 

Minister Hugo de Jonge wilde geen twee stromen samenleving, waarbij de jongeren de ruimte 

krijgen of nemen en mensen met een kwetsbare gezondheid zich in de verdediging gedrukt voelen. 

Hij wil dat we één samenleving zijn, en samen de crisis te boven komen. Maar volgens mij draait 

Jezus ook hier de rollen om: de mensen met een kwetsbare gezondheid zijn nu de kleinen en staan in 

het midden. Zij zijn de maatstaf voor de anderen. In een persoonlijk gesprek met jou zou ik kunnen 

zeggen: ken jij iemand met zo’n kwetsbare gezondheid. Ik ken bijvoorbeeld mijn schoonzoon met een 

immuun ziekte. Maar hoe ontvangen we in de kerk deze kwetsbare mensen? Hoe zetten we hen in 

het midden? Juist zij blijven liever thuis. Hoe kunnen we hen dan ontvangen? Misschien moeten we 

naar hen toegaan. Broeder, zuster, vandaag word ik samengebracht met jou. Zullen wij samen de 

kerkdienst luisteren. En dan samen de Maaltijd vieren? Jij en ik, met twee of drie samengebracht. Zo 

wil de Heer bij ons zijn. 

Jezus geeft ons een uitdagende kijk op het gemeente zijn. Niet een massale kerk, niet een kerk van 

groepen, maar een kerk van ontmoetingen. Waar je elkaar in de ogen kunt zien. Vis à vis. Twee of 

drie als maatstaf. En dan de kansen zien: pastoraal, spiritueel en diaconaal. Samen in gesprek, samen 

bidden, samen de kleinen ontvangen. Twee of drie, dat is de maatstaf. Zo wil de Heer bij ons zijn. 

Amen 

 


