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Preek van 9 oktober 2017, 3de van de herfst 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht tijdens een doopdienst 
door Piet van Die 

 

DE BESTE PLAATS 

Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. (Efeziërs 4,5) 

1ste rang 

Tien tegen één dat hier links vooraan familie en vrienden van de doopouders 

zitten. Ze hebben de beste plaats: dichtbij het doopvont. En gelijk hebben ze. 

Want als straks hun kleinzoon of neefje gedoopt wordt, willen ze er natuurlijk 

bovenop zitten. Helemaal achteraan zou je er weinig van zien.  

Maar soms schiet die neiging om de beste plaats te willen hebben door. Taylor 

Swift is een bekende popzangeres. Zij weet dat haar fans tijdens concerten ook 

de beste plek willen hebben. Daar speelt zij uitgekookt op in. Wie de beste plaats 

wil hebben, moet eerst merchandise op internet kopen: shirtjes, mokken of cd’s. 

Dan krijg je voorrang bij het bestellen van toegangskaarten. En geheid dat veel 

fans dat doen, want ze willen straks de beste plek. Kijk, dan schiet het door.  

Van alle tijden 

Ik ken eigenlijk maar één soort bijeenkomst waar het omgekeerde het geval is: 

uitvaarten. Als we in deze kerk een uitvaart hebben zie je dat belangstellenden 

graag een beetje achteraan blijven. Het is een vorm van letterlijk en figuurlijk 

afstand houden. Maar voor de rest? Het liefst eerste rang.  

Het is van alle tijden. Jezus maakte het ook mee. Op een mooie sabbat werd hij 

na synagogetijd uitgenodigd om bij een vooraanstaand geestelijk leider te 

komen eten. Mooi woord: ‘vooraanstaand’. Hij stond vooraan. Vooraan wat? 

Van de rangorde van belangrijkheid. En mensen willen graag dicht bij een 

vooraanstaand mens komen. Dan voel je jezelf ook een beetje vooraanstaand. 

Het liefst maken we een selfie met zo’n vooraanstaand mens. Zo’n foto is dan 
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een soort trofee. Ik ben zelf niet anders, hoor! 

Kijk, dit is een foto van mij en Mark Stewart, de 

gitarist van mijn held Paul Simon. Dichter bij 

Paul Simon ben ik nooit gekomen. Maar je ziet 

hoe gelukkig ik hier al van werd.  

Op sabbat 

Zo wilden ook de gasten van die sabbat het 

dichtst bij hun gastheer zijn. Dan ben je immers 

zelf ook een beetje ‘vooraanstaand’. Jezus zag 

het gebeuren. Maar voordat hij er iets van zei, 

gebeurde er iets anders.  

Er kwam een man binnen. Hij had last van 

waterzucht, vertelt de evangelist Lucas. Nu 

moet u weten: Lucas was zelf dokter, en dus 

benoemt hij in zijn verhaal al snel de ziektes die 

mensen hadden. Waterzucht – dat is oedeem, meestal het symptoom van een 

onderliggende kwaal. Alle ogen aan tafel waren ineens gericht op de zieke man 

en op Jezus. Wat zou Jezus gaan doen? Het was immers sabbat. En op de sabbat 

mocht je niets doen. Het was een rustdag. Zoals vroeger bij ons de zondag: dit 

niet doen en dat niet doen. Je voelde het wantrouwen om Jezus heen. Hij had al 

eens laten zien dat mensen voor hem belangrijker waren dan regels. En dat bleek 

ook nu weer. Hij genas de man. En aan het hooggeleerde gezelschap om hem 

heen vroeg hij: ‘Als jouw kind op sabbat een ongeluk krijgt, help je het toch ook?’ 

Er viel een doodse stilte. 

Kouwe kermis 

Van die stilte maakte Jezus gebruik om iets anders aan de orde te stellen, 

namelijk die drang om op de eerste rang te zitten. Om status te verwerven. Even 

terzijde en ter geruststelling: heel anders dan bij u als familie van de doopouders 

hoor! Bij ons krijgen onze gasten de beste plaatsen. Dat hoort bij gastvrijheid. 

Maar in het huis van de farizeeër was het dringen geblazen. Vóórdringen. 

Ellebogenwerk.  

En zoals altijd gebruikte Jezus een praktisch verhaal. Het kwam neer op: als je 

naar een bruiloft gaat, ga dan niet uit eigen beweging op de beste plek zitten – 
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je zou van een kouwe kermis thuis kunnen komen. Ik heb zelf weleens 

meegemaakt dat het gebeurde. In de kerk. De ouders van de bruidegom waren 

gescheiden. De vader zou met zijn nieuwe partner tijdens de huwelijksviering 

naast het bruidspaar zitten. Met de moeder had de bruidegom nauwelijks 

contact meer. Ze had veel kapot gemaakt. Het was een dominante vrouw. En dat 

bleek. Ze was er. En voor de dienst was zij zelf al demonstratief gaan zitten op 

de stoel naast de stoelen voor het bruidspaar. Met zachte drang moest ik haar 

ervan overtuigen dat dit niet de bedoeling was. Ze moest ergens in de kerk gaan 

zitten. Oei! Pijnlijk! En natuurlijk ook wel sneu.  

Eén 

Maar dat kan er gebeuren als je de beste plek voor jezelf opeist ten koste van 

anderen. En zo zal het ook gaan in de nieuwe wereld van God, vertelt Jezus. Het 

Koninkrijk van God is de wereld op z’n kop. De eerste worden daar de laatsten 

en de laatsten worden de eersten. De rangorde in deze wereld wordt overhoop 

gegooid.  

Die boodschap van Jezus werd in de vroege kerk op een bijzondere manier vorm 

gegeven. Er heerste volstrekte gelijkheid tussen mensen. Of je nu Jood was of 

heiden, slaaf of vrij mens (slavernij was toen een geaccepteerd instituut), man 

of vrouw – het maakte niet uit. In de kerk was je één. Er mocht geen rangorde 

meer zijn. Allemaal eerste rang. Vandaar dat telkens herhaalde woordje ‘één’ in 

de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze: ‘Eén lichaam en één geest, zoals 

u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één 

God en Vader van allen’. Zeven keer het woordje ‘één’. Het wordt bijna een-

tonig. Paulus wil het er kennelijk in hameren: geen onderscheid meer.  

Eenheidsworst? 

Voor ons is dat geen opzienbarende gedachte. Maar toen was het een revolutie. 

Er ontstond een nieuwe beweging. Een nieuwe manier van leven. Een manier 

van leven en een gemeenschap die nog steeds bestaan. In die manier van leven, 

in die beweging wordt de kleine Cas vandaag opgenomen. Een feestelijke 

gebeurtenis. Hij krijgt vandaag de beste plek: in en tussen anderen in die ene 

beweging van Jezus.  

Maar voordat ik daarop doorga, eerst dit. Want dat woordje ‘één’ was dan wel 

een revolutie in die tijd, het heeft in de loop der tijd ook een schaduwzijde 
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gekregen. ‘Eén’: dat kan ook eenheidsworst worden. Een dwangbuis. Dat zie je 

ook al snel gebeuren in de vroege kerk. Dan ontstaat de houding: er is maar één 

manier om te geloven – de onze. Je moet gaan beantwoorden aan de 

groepscode. Je mag niet uit de pas gaan lopen. Wie dissident is, wordt er 

uitgeknikkerd. Maar dan ontstaat er een grijze en kille manier van 

eenvormigheid – precies het omgekeerde van wat Paulus bedoelde.  

Netwerk van mensen 

Komt Cas in zo’n gemeenschap? De hemel moge er hem voor bewaren! En dat 

bedoel ik letterlijk. Daarom zeggen we het in De Morgenster zo. De kerk is een 

netwerk van mensen waarvan Jezus het middelpunt is. En vergelijk dat netwerk 

maar even met een spinnenweb. 

Dat web heeft een centrum. En dat 

centrum is voor ons Jezus. Om hem 

heen is een netwerk van mensen. 

En in dat netwerk zitten mensen 

op verschillende plekken. De één 

zit rechts, de ander links. De één 

meer bovenin, de ander onderin. 

De één zit dichtbij het middelpunt, de ander verder weg. Sterker, dat netwerk 

loopt door tot buiten de grenzen van de kerk. Iedereen in dat netwerk is op zijn 

eigen manier verbonden met anderen en met dat middelpunt. En iedereen kijkt 

weer vanuit een andere hoek tegen het middelpunt, tegen Jezus aan. Dat is niet 

erg. Sterker, het is mooi! Want als je met de ander verbonden bent, hoor je hoe 

hij of zij tegen het middelpunt aankijkt. Samen heb je dan een completer beeld 

van de rijke liefde van Christus.  

Ik zei al: de één zit wat dichter bij het middelpunt dan de ander. Is dat niet erg 

dan? Moet je er niet allemaal dicht op zitten? Eerste rang? Nee hoor, want Jezus 

kan jou toch wel bereiken, waar je ook in dat netwerk zit. Want de draden van 

dat netwerk zijn als elektriciteitsdraden. Zoals elektriciteitsdraden de 

elektriciteit geleiden van de centrale naar elk huis waar dan ook, zo geleiden de 

draden van dat netwerk de Geest van Jezus naar elk punt. En net zoals het verste 

huis hetzelfde voltage krijgt als het huis het dichtst bij de centrale, zo werkt ook 

de Geest van Jezus in elk punt van dat netwerk net zo sterk. 



5 

 

Op jouw manier 

Vandaag wordt de kleine Cas opgenomen in dat wereldwijde netwerk van 

mensen waarvan Jezus het middelpunt is. Waar zal hij in dat netwerk zijn plekje 

vinden? Geen mens die het weet. Misschien dichtbij het centrum, misschien op 

een punt buiten de kerkmuren. Misschien er ergens tussenin.  

Wat zal dan de beste plek zijn? Dat mag Cas zelf eens gaan uitvinden. Want de 

eenheid van de beweging van Jezus is geen dwangmatige eenheid. En het is ook 

geen netwerk met ereplaatsen waar vooraanstaande mensen bepalen hoe het 

moet. Het is een wereldwijd netwerk waarin de Geest van Jezus mensen met 

elkaar verbindt, maar tegelijk vrijheid biedt. En als de Geest van Jezus vrijmaakt, 

zijn wij ook vrij om te geloven op de manier die bij ons past. Welke manier dat 

voor Cas zal zijn, weten we niet. Het is een geheim tussen hem en God. Een 

geheim dat moet gaan groeien.  

 

 

 


