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BIJBELLEZINGEN
Mal. 2:10 (NBG)
Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn wij dan trouweloos
tegenover elkander en ontheiligen het verbond onzer vaderen?
Marcus 3: 20-21 en 32-35 (NBV)
20. Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen
om te gaan eten.
21. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om Hem, desnoods onder dwang, mee te
nemen, want volgens hen had Hij zijn verstand verloren.
(…)
32. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen, en die zeiden tegen Hem: ‘Uw moeder en Uw broers
staan buiten en zoeken U.’
33. Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’
34. Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn
broers.
35. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’
Marcus 10:28-30 (NBV)
28. Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’
29. Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie,
30. zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en
akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging , en in de tijd die komt het eeuwige leven.
1 Kor. 6:6 en 7b-8 (HSV)
6:6: … de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen.
7b-8: Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders!

Broeders en zusters,
Ik vermoed dat dit de eerste keer is dat jullie mij deze aanhef horen gebruiken aan het begin van een
preek. In De Lichtboog vind ik dat ‘broeders en zusters’ namelijk net een beetje formeel of afstandelijk
klinken. Toch is er een diepe betekenis in deze familie- of gezinstaal van ‘zus’ en ‘broer’! Daar gaat
deze preek over.
Een medewerker van de stichting Evangelie en Moslims vertelde mij over Ahmed. Toen Ahmed nog
moslim was, had hij nauwe banden met zijn familie die net als hijzelf in Nederland woonde. Ook had
Ahmed veel relaties in en rond de plaatselijke moskee. Maar toen Ahmed christen was geworden, verbrak zijn familie alle contact met hem. En binnen de islamitische gemeenschap kon hij zich ook maar
beter niet meer vertonen.
In plaats daarvan was er de kerk. Dan zag Ahmed zijn nieuwe geloofsgenoten, één keer per zondag,
ongeveer vijf kwartier – soms met koffiedrinken na de dienst. Of hij kwam ze tegen tijdens een doordeweekse activiteit, tussen acht en tien uur ’s avonds.
Na anderhalf jaar keerde Ahmed terug tot de islam. Hij hield het niet langer uit in de knellende isolatie
en eenzaamheid waarin hij terecht was gekomen. De kerk was voor hem niet het nieuwe gezin geworden waarop hij had gehoopt en wat hij nodig had. Ahmed had zijn broers en zussen, en zijn moeder en
vader achtergelaten omwille van het evangelie. Maar hij had ze in dit leven niet teruggekregen…
Dit verhaal van Ahmed staat niet op zichzelf, helaas. Er zijn veel meer voorbeelden van ex-moslims in
Nederland die terugvallen in de islam. Heel vaak heeft dit te maken met de sterke onderlinge verbondenheid die ze niet ervaren in en rond de kerk, maar wel in de islamitische gemeenschap. Vandaar dat
ik heb gekozen om te preken over de kerk als het gezin van God. Dit thema is volop actueel.
In het Nieuwe Testament worden er verschillende beelden voor de kerk gebruikt. Eén studie over dit
thema bespreekt er maar liefst 96! Welk beeld komt het vaakst terug, denk je? Je voelt het al aankomen: het meest gebruikte beeld, of metafoor, is dat van een familie of gezin. Wij zijn de ‘huisgenoten
van God’, zoals Paulus het zegt in Efeziërs 2 vers 9. Samen vormen wij Gods oikos, zijn huishouden,

zijn gezin. Je zou misschien niet verwachten dat het beeld van de gemeente als Gods huisgezin zo belangrijk is. Bedenk dan eens hoe vaak we in de Bijbel lezen over ‘broeders’ en ‘zusters’. Over God als
onze ‘Vader’. Over onze geestelijke ‘voorvaderen’, dat is terug in de tijd. En over ‘erfgenamen’ – dat
gaat naar de toekomst toe. Al die uitdrukkingen zijn indirecte verwijzingen naar de kerk als een extended family, een uitgebreide familie. De apostel Paulus alleen al gebruikt in zijn brieven meer dan
honderd keer dergelijke familietaal. In zijn kleine briefje aan Filemon bijvoorbeeld noemt hij de weggelopen slaaf Onesimus zijn ‘geliefde broeder’. Ook diens baas Filemon, aan wie Paulus zijn brief richt,
is de ‘broeder’ van Paulus (Filemon,16,20). En omdat Filemon en Onesimus geestelijk gezien broeders
van Paulus en van elkaar zijn, wil Paulus ze opnieuw aan elkaar verbinden.
In het Oude Testament lezen we over Israël als (bijvoorbeeld) de ‘wijngaard’, de ‘kudde’, of het ‘volk’
van God. Vooral die laatste uitdrukking – volk van God – komt veel voor (zie bijv. Deut. 14:2, 27:9).
Maar in Jesaja 16:16 (NBV) vraagt de profeet ineens: “U bent toch onze Vader?” En hij geeft zelf het
antwoord: “U, Heer, bent onze Vader.” Het idee van een geloofsfamilie, God als Vader van zonen en
dochters, treffen we dus ook aan in het Oude Testament (vgl. Deut. 14:1). Vaak genoeg zelfs om te
kunnen dienen in een profetische waarschuwing: Maleachi 2:10 (NBG): Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn wij dan trouweloos tegenover elkander en
ontheiligen het verbond onzer vaderen? Het appel dat van deze tekst uitgaat, is helder: als je samen
met anderen een geestelijke familie vormt, dan volgt hieruit een bepaald gedrag. Er zijn dan bepaalde
dingen die je wel moet doen, zoals trouw zijn aan elkaar, en dingen die je moet nalaten. Hier gaan we
nu dieper op in.
We beginnen met Marcus 3:32. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen [in huis], en die zeiden tegen Hem: ‘Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U.’
In de cultuur van het Midden-Oosten waarin Jezus optreedt, is je eigen familie de belangrijkste groep
waartoe je behoort. De allerbelangrijkste relatie is de band die je hebt met je broer of zus. Het belang
en de eer van je familie gaat vóór alles. En jouw eigenbelang is daaraan ondergeschikt.
Ook als er sprake is van een dreigend conflict, zoals in Marcus 3. Want de familieleden van Jezus
dachten dat Hij zijn verstand had verloren, zoals er eerder in het hoofdstuk staat (3:21). Dus wat verwachtten de mensen dat Jezus zal doen, als Hij hoort dat zijn familieleden Hem zoeken? Onmiddellijk
opstaan en zo snel mogelijk naar hen toe!
Maar nee, Jezus verlaat niet op staande voet het huis, maar blijft gewoon zitten. En Hij antwoordde:
‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Dat is een heel onverwachte reactie, schokkend zelfs. Want
als familieleden het belangrijkste zijn, dan ligt daar ook je hoogste loyaliteit. Maar Jezus doorbreekt dit
culturele patroon. Hij laat zien dat er nog iets belangrijkers is dan je familie. Namelijk de relatie met
God. Het zoeken van Gods wil en die doen. Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en
zuster en moeder, zegt Jezus. Waar blijft de vader?, zul je je afvragen. De vaderfiguur ontbreekt hier
waarschijnlijk omdat volgelingen van Jezus alleen God als vader hebben. Zo omschrijft Jezus het in
Matteüs 23:8-9: “Jullie zijn elkaars broeders en zusters. (…) noem niemand op aarde vader, want
jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel.”
Let ook op het woordje ‘iedereen’, in Marcus 3:35. Iedereen die God als allerhoogste prioriteit heeft,
maakt deel uit van de geestelijke familie van Jezus. Ook voormalige sekswerkers. Of belastingambtenaren die vooral hun eigen zakken hadden gevuld. Jezus trekt de kring van Gods volk – of Gods familie –
veel breder dan gebruikelijk was in de tijd van het Oude Testament.
Tegelijk maakt Jezus duidelijk dat die nieuwe geestelijke familie belangrijker is dan je biologische familie. In een cultuur waarin zo’n beetje alles draaide om vader en moeder, broers en zussen, relativeert
Jezus deze biologische verwantschap. Zijn eigen familie ‘staat buiten’ – dat is een veelzeggende uitdrukking die Marcus hier gebruikt. Intussen had zich namelijk een andere kring om Jezus heen gevormd. Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers’.
Vanaf het begin van zijn publieke optreden beschouwt Jezus zijn volgelingen als zijn eigenlijke familie.
Aan het eind van zijn leven is dit nog steeds zo. Het vieren van het pascha was namelijk typisch een
familiegebeuren (vgl. Ex. 12:3-27). Dus het feit dat Jezus het pascha met zijn discipelen viert, laat zien
dat zij samen een familie vormen, een geestelijk gezin. En dat geestelijke gezin, oftewel de kerk, verdient onze hoogste loyaliteit. Dat klinkt heel radicaal, haast onwerkelijk. Maar het is wel wat we lezen bij
Matteüs, Lucas en Johannes – en ook in het oudste evangelie, dat van Marcus. Onder andere in hoofdstuk 10.
Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!’ (vers 28)
Juist hiervoor was er de scène van de rijke jongeling die geen afstand kon doen van zijn bezit. Vandaar
het ‘maar’ van Petrus. Maar wij hebben (wél) alles achtergelaten! En dan begint Jezus met Amen, dat
wordt vertaald met ‘ik verzeker jullie’. Teken dat je extra moet opletten. ‘Ik verzeker jullie: iedereen die

broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij
en het evangelie… (vers 29)
In deze lijst ontbreken de echtgenoten. Waarschijnlijk is dit omdat Jezus het huwelijk heel hoog heeft
staan. Dat blijkt uit wat Hij hierover eerder in ditzelfde hoofdstuk heeft gezegd. Maar verder is deze lijst
compleet. Inclusief vader, kinderen en persoonlijke bezittingen (huizen en akkers).
In de tijd van het Nieuwe Testament waren er mensen die enorme offers brachten voor Jezus – meer
nog dan werd gevraagd van de rijke jongeling. Ze lieten letterlijk alles en iedereen achter zich om Hem
te volgen, en omwille van de verspreiding van het evangelie. Soms kregen ze daarbij te maken met nog
een extra kruis, namelijk vervolging. Daar spreekt Jezus ook over. Veel christenen door de eeuwen
heen hebben dit inderdaad meegemaakt. Ik moet denken aan dit lied uit het Liedboek voor de Kerken:
Al rooft de tiran
Ons wat hij maar kan,
Ons goed en ons bloed, Laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.
Dit zijn de laatste woorden van het beroemde gezang van Maarten Luther, Een vaste burcht is onze
God. Dit lied herinnert ons eraan waar onze hoogste loyaliteit ligt, namelijk bij God en de navolging van
Christus. Deze loyaliteit gaat zelfs uit boven die aan onze eigen familie of gezin.
Ook vandaag zijn er christenen die onvoorstelbare offers brengen. Wat Jezus hun voorhoudt, is dat wie
zijn biologische familie kwijtraakt, er een nieuwe familie voor terugkrijgt. Broers en zusters, moeders
en kinderen. Dat is de kerk, de familia Dei, het huisgezin van God! En de kerk voorziet in wat je nodig
hebt om te kunnen leven. Daar gaat het om bij de ‘huizen’ en de ‘akkers’, die Jezus hierna noemt. Dus
wat is het principe: de belangrijkste groep in je leven, in de tijd van Jezus, is jouw eigen familie. Als familieleden zorg je voor elkaar. Je ziet erop toe dat niemand van je familie iets te kort komt. En je kan
altijd een beroep doen op je broer of zus. Maar als je Jezus volgt, wordt deze verantwoordelijkheid
overgenomen door je geestelijke familie, het gezin van God.
We zien dit principe in actie in het boek Handelingen, hoofdstuk 4. Daarin verkochten christenen hun
huizen en akkers, om hun broers en zussen in het geloof financieel te kunnen steunen. Immers, als familie werd je geacht te voorzien in elkaars noden. Als jouw zus of broer iets tekort kwam, dan hielp je
haar of hem. Andersom gold dit trouwens ook. Daar verwijst Paulus naar in 2 Korintiërs 8:14: “Op dit
moment lenigt u [gelovigen uit Korinte] met uw overvloed hun nood” - dat wil zeggen de nood van
de broeders en zusters in Jeruzalem - “zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen.
Zo is er evenwicht.”
Er is nog een belangrijk principe in de toenmalige cultuur: slepende ruzies tussen familieleden moeten
beslist worden voorkómen. En ten opzichte van buitenstaanders hoor je niet de vuile was buiten te hangen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs verwijst Paulus indirect naar deze algemeen bekende waarden, het is heel boeiend om dat te zien. 1 Korintiërs 6:6 (HSV): … de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen.
Welk punt wil Paulus hier maken? ‘Beste Korintiërs’, zegt Paulus, ‘iedereen die Jezus navolgt, maakt
deel uit van jouw nieuwe familie. Een medechristen is jouw broer of zus.’ Paulus gebruikt in deze brief
maar liefst 39 keer het woord ‘broeder’ om dit besef te doen groeien. ‘En’, vervolgt Paulus, ‘wat geldt
voor normale gezinsverhoudingen is ook van toepassing in de gemeente van Korinthe: je moet uiterst
zorgvuldig omgaan met je broers en zussen. Eventuele conflicten moet je intern zien op te lossen, en
niet in het zicht van ‘ongelovigen’ – dat is slechte PR voor het evangelie.’
Let ook op vers 7b-8: “Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders! En dat nog wel aan broeders – oftewel: ruzie of verwijdering tussen broers en zussen in de gemeente mag niet blijven bestaan.
Je moet er echt alles aan doen wat in jouw vermogen ligt om de relatie en de eenheid te herstellen. Ook
als dat pijn doet. Zelfs als jou onrecht wordt aangedaan, is het niet de bedoeling dat jij dan maar met
gelijke munt terugbetaalt. Jouw persoonlijke belang is ondergeschikt aan het familiebelang.
Poeh – deze gedachte botst wel hevig met het individualisme in onze eigen tijd!
Dat geldt ook voor de hoofdgedachte van deze preek: de navolging van Jezus, oftewel discipel-zijn,
betekent een fundamentele switch in identiteit, loyaliteit en toewijding. Niet langer staat de natuurlijke familie centraal, maar de trouw aan Jezus. Én aan de nieuwe familie die zich rondom
Hem vormt.
En zo was het ook vaak, in de eerste twee eeuwen van de kerkgeschiedenis, en later ook nog wel.
Maar vandaag is voor sommige christenen de kerk, het gezin van God, niet echt belangrijk. Ze erkennen dat de plaatselijke gemeente voor hen hooguit een bijzaak is, geen hoofdzaak. Of we zien dat er in

de kerk heel veel aandacht is voor gezinnen, maar nauwelijks voor mensen zonder gezin. Met als gevolg dat de Ahmeds van deze wereld zich in de kou voelen staan, en uiteindelijk een andere gemeenschap opzoeken.
Niet alleen voormalige moslims zijn op zoek naar een hechte gemeenschap, naar echte relaties en verbondenheid. Je komt dit verlangen bij veel meer mensen tegen. Zelfs bij hippe gasten die weinig op
hebben met de kerk en het christelijk geloof. Ik vind dit heel knap uitgebeeld in een reclame die ik tegenkwam van Cola en Walmart, dat is een supermarkt. Ik wil dit filmpje nu laten zien, omdat dit kan helpen om de woorden van Jezus te verbinden met mensen in onze eigen tijd en cultuur. In deze reclame
houdt de hoofdpersoon een feestje, en je ziet hoe enorm hij geniet van de warme relaties met zijn ‘extended family’, zijn uitgebreide familie (hij noemt dat woord ook).
Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=AXXPIk4v6aw
Proef je hier de dorst – niet naar Cola, maar naar echte community, gemeenschap? Maar Coke en
shoppen zijn niet het antwoord op de eenzaamheid en de gebroken relaties in onze samenleving.
Wat betekent dit alles voor ons in De Lichtboog? Deze vraag wil ik bij jullie neerleggen. Spreek hier
eens met elkaar over door, tijdens de koffie of in een kerngroep. Wat betekent het praktisch om samen
een geestelijke familie te vormen in de zin zoals Jezus ons dit voorhoudt? Wat gaat er goed, waar zijn
we dankbaar voor? Laten we daarmee beginnen. Want er gebeuren heel mooie dingen in De Lichtboog.
Ook letterlijk mooie dingen – kijk maar eens naar de kunstwerken van gemeenteleden die hier gistermorgen zijn geplaatst!
Hoe kunnen wij een aantrekkelijke ‘extended family’ zijn, die ruimte biedt aan gasten – echte gastvrijheid? Immers de geestelijke familie is er niet alleen voor zichzelf. Na zijn Opstanding stuurt Jezus de
discipelen op pad om het evangelie te verkondigen. De familie van Jezus is een familie met een missie.
Welk beeld heb jij daarbij? Hoe kunnen we dit misschien nog beter vormgeven in deze grote gemeente?
Tegelijk roep ik op tot eerlijk zelfonderzoek. Waar liggen mijn diepste loyaliteiten? Wat uit mijn eigen leven moet ik misschien opgeven, opofferen, ter wille van het gezin van God? Of zijn er misschien broers
of zussen met wie ik een conflict moet bijleggen? Die ik de hand moet reiken en moet vergeven, of om
vergeving moet vragen?
Want laten we eerlijk zijn: je kiest je familie niet uit. Ook je geestelijke familie niet. Daar wil ik tot slot
aandacht voor vragen, en ik grijp hierbij vooruit op de lijdensweek en op Pasen. Het samenleven als familie is niet altijd makkelijk, er kan veel mis gaan. Zelfs tijdens het familiediner.
Dat heeft Jezus zelf ook meegemaakt. In Lucas 22 zegt Hij: “Ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt” (vers 15). Jezus zag erg uit naar
deze laatste maaltijd met zijn geestelijke familie. Maar wat gebeurt er: de broers gaan ruziemaken!
Er ontstond “onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was” (vers 24).
Wat moet dat een enorme afknapper zijn geweest voor Jezus!
En zo vallen wij elkaar, of onszelf, ook vaak tegen. Zonder de genade van God kunnen wij geen duurzame gemeenschap vormen. Maar met die genade van God is dit wél mogelijk. Want wat zegt Jezus na
zijn Opstanding tegen de twee Maria’s, in Matteüs 28:11: “Ga mijn broeders vertellen dat ze naar
Galilea moeten gaan…”. Jezus noemt de discipelen zijn ‘broeders’! Dat gaat dus over degenen die
ruziemaakten tijdens hun laatste Pesachviering. En die Hem daarna, rond het dieptepunt van zijn leven,
allemaal in de steek hadden gelaten!
Is het niet geweldig liefdevol en genadig van Jezus, dat Hij deze mannen die zó tekort waren geschoten, de eretitel geeft van ‘broeders’? En is het niet bemoedigend om te beseffen dat God ook van jou
houdt, en jou genadig is, ook al heb je er misschien een potje van gemaakt? En dat Hij ons allemaal tegelijk voorhoudt: wij zijn zussen en broers van elkaar? Samen vormen wij het gezin van God?
Ik wil afsluiten met iets dat ik zelf erg mooi vind. Toen ik vorige week had besloten om te preken over
het thema ‘de gemeente als huisgezin van God’, sprak ik met een van de stafleden. Niet wetend van
mijn preekvoornemen, vertrouwde hij mij spontaan toe: “Weet je - wat mij helpt in mijn bediening hier, is
om telkens tegen mijzelf te zeggen: ‘Dit is het gezin van God. Hij is mijn broeder, zij is mijn zuster.’
Als ik met zulke ogen naar gemeenteleden kijk, dan geeft mij dat veel energie en liefde.”
Zullen wij God vragen of Hij ons ook zulke ogen wil geven?
Amen

