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Preek van 23 september 2018 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

HET KIND IS DE NORM 

Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer (Marcus 9,36) 

Een harde fotoserie 

Ik laat een serie foto’s zien. Het 

zijn geen prettige foto’s. Ze zijn 

gemaakt door de Cubaanse 

kunstenaar Erik Ravelo. Ze gaan 

over kindermisbruik. Voor de 

luisteraars via internet en 

kerktelefoon die dit beeld niet 

kunnen zien, leg ik het uit. Op de 

foto’s zien wij telkens een man 

met zijn gezicht naar een muur, 

zijn rug naar ons toe en de armen 

gespreid tegen de muur. Het zijn 

een bisschop, een toerist, een 

militair, een chirurg, een terrorist en een clown. Op de rug van elk van die 

mannen hangt een kind dat naar ons is toegewend. Maar het hangt aan de man 

in dezelfde houding als Jezus aan het kruis.  

De foto’s zijn een harde aanklacht tegen het geweld tegen kinderen. Misbruik 

door geestelijk leiders, door toeristen in Thailand, door militairen van de VN in 

uitzendgebieden, door chirurgen die zich lenen voor handel in organen van 

kinderen, aanslagen van doorgedraaide Amerikanen die op scholen om zich heen 

schieten,  van fastfoodketens als McDonalds, die de gezondheid van kinderen 

ondergraven. 

Onbarmhartige plek 

Op sommige foto’s is misschien wel iets af te dingen. Maar de boodschap is 

onontkoombaar: de wereld is voor veel kinderen nog steeds een onbarmhartige 

plek. Denk aan de stroom berichten over kinderporno die al jaren onafgebroken 
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langstrekt. Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is deze week 

begonnen met een opmerkelijke campagne. Ze roept Nederlanders op niet 

langer kinderporno te downloaden. En die oproep is niet voor niets: er wordt 

geschat dat 30.000 Nederlanders kinderporno kijken terwijl ze geen seksuele 

gevoelens voor kinderen hebben. Dertigduizend! En er zijn deskundigen die 

schatten dat het er zelfs meer zijn. Grote kans dus dat er ook onder ons mensen 

zijn die er aan vast zitten.  

De wereld is vaak nog een onbarmhartige plek voor kinderen. Dat geldt ook voor 

de kinderen die gisteren in ons dorp omkwamen. Ze werden slachtoffer van wat 

bijna niets anders geweest kan zijn dan een vlaag van grenzeloze wanhoop, 

boosheid of frustratie. Maar ze werden er wel in meegesleurd.  

Een kind in het midden 

Jezus plaatste op een dag een kind in het midden van zijn kring volgelingen. Hij 

maakte dat kind tot norm van alle moraal. Sterker, hij identificeerde zich met het 

kind. Wat je een kind doet, heb je mij gedaan, zei hij. Hij bedoelde het goede. 

Maar je kunt het ook omkeren. De kunstenaar Ravelo moet daaraan gedacht 

hebben: in het kwaad een kind aangedaan is het kruis van Christus te herkennen.  

Toen Jezus een kind in het midden plaatste, was dat een reactie op een discussie 

onder zijn discipelen. Ze waren in een fel gesprek gewikkeld geweest over de 

vraag wie de belangrijkste was. Een competitiespelletje dat vaak voorkomt, 

voornamelijk onder mannen. Wie heeft het voor het zeggen? Wie heeft de 

meeste invloed? Wie is het alfamannetje op de apenrots? Meestal worden zulke 

vragen niet hardop uitgesproken, maar spelen ze in het verborgene een 

drijvende kracht in het menselijk verkeer. Trots of gekrenkte trots is er de motor 

van.  

Macht en onmacht 

Het is opvallend dat bij de vraag over hoe je goed moet leven, het in de Bijbel 

meestal gaat over de omgang met macht. Daarom is de Bijbel ook niet zo 

kleinburgerlijk moralistisch als veel kerkelijk leiders. Die willen bij vragen van 

goed en kwaad nog al eens focussen op wat wij als volwassenen met elkaar 

tussen de lakens mogen en vooral niet mogen doen. Maar wat wij tussen de 

lakens doen, is onze zaak. Zolang er maar geen sprake is van macht ten koste van 

de ander. Dan wordt het een andere zaak.  
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Macht en machtsmisbruik – daar gaat het in de Bijbel om. Dat is ook de 

achtergrond van ons verhaal. Een kind nam toen nog een heel andere plek in dan 

bij ons. Een kind was niet in tel. De mannen waren het belangrijkst. Zij hadden 

de macht. Dan kwam en even niets en dan pas de vrouwen. En daarna pas de 

kinderen. Maar Jezus keert de waarden van zijn tijd om: het kind wordt bij hem 

de norm. Waar een kind floreert krijgt, daar wordt het leven pas goed.  

Sjaloom 

Het is vandaag vredeszondag. Maar als het kind de norm is voor goed leven, dat 

geldt dat ook voor vrede. Vrede is pas echt vrede als er vrede is voor kinderen, 

als kinderen floreren. Dat geldt voor de grote geweldsconflicten. Denk 

bijvoorbeeld aan de hartverscheurende beelden van kinderen in Syrië. Maar ook 

in het klein. 

Het Bijbelse woord voor ‘vrede’ is, is sjaloom. Het betekent veel meer dan: 

afwezigheid van oorlog. Sjaloom betekent zoveel als: gaafheid, 

ongeschondenheid, bloei, voorspoed. Sjaloom zegt dus van iets of iemand dat 

het is zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Maar als dat vrede is, dan is het voor 

miljoenen kinderen geen vrede – niet in Syrië, maar ook niet in Papendrecht en 

tot in kerken en kerkelijke gezinnen toe.  

Kerken 

Het hardste plaatje van Ravelo blijft wat mij betreft dat van 

die bisschop. Want uitgerekend in de beweging die zich 

beroept op de Man van Nazaret die het kind tot norm van 

de moraal maakt, werd en wordt het kind slachtoffer van 

de macht van volwassenen. Deze week kwam in het nieuws 

dat ruim de helft van de 39 Nederlandse bisschoppen en 

kardinalen tussen 1945 en 2010 wist van seksueel misbruik 

binnen de Rooms-Katholieke kerk. Vier van hen zouden zelf 

kinderen hebben misbruikt. De rest moffelde het weg. 

Daaronder ook geliefde bisschoppen die vanwege hun menselijkheid en 

integriteit bekend stonden. Ik werd zo verdrietig van! 

Nu lijken al mijn pijlen gericht op de Rooms-katholieke kerk. En daar is ook veel 

fundamenteel mis. En het zal diepingrijpende maatregelen vereisen om de zaak 

om te keren. Maar ook protestantse kringen zijn er niet vrij van. In mijn pastorale 



4 

 

praktijk heb ik iets teveel meegemaakt dat vrouwen – vaak pas op zeer hoge 

leeftijd - durfden te vertellen wat hen in hun jeugd overkwam aan misbruik. En 

als er per jaar 120.000 kinderen in Nederland slachtoffer zijn van mishandeling, 

dacht u dan dat het in kerkelijke gezinnen of in onze geloofsgemeenschap niet 

voorkwam?  

Moreel instituut? 

De kerk als moreel instituut heeft in onze maatschappij veel geloofwaardigheid 

verloren. En dat is niet voor niets. De kerk riep lang gevoelens van dwang en 

onvrijheid op. En van betweterij. ‘Wij weten het en wij zijn het!’ was lang de 

houding binnen kerken. Het ging dan over wat je moest geloven. Die stelligheid 

zijn we kwijt. Maar op ethisch gebied heerst vaak nog steeds diezelfde houding: 

‘Wij weten het en wij zullen je het vertellen.’ Ook als het over vrede gaat, 

trouwens.  

Kijk eerst eens naar jezelf, zegt dan de buitenstaander. En inderdaad, ook in 

kerken komen meer conflicten, en machtsspelletjes voor dan we willen zien. 

Misschien moeten we in de stem van de buitenstaander dan ook wel de stem 

van God herkennen. Het kwaad is altijd dichterbij dan je denkt, misschien wel in 

jezelf. Ook wij, nee, júist wij moeten ons telkens weer bekeren.  

Bekeren 

Bekeren – dat woord komt in ons liberaal-kerkelijk woordenboek niet meer voor. 

Het klinkt zo naar die bangmakerij van vroeger. We zijn inmiddels 

ruimdenkender geworden, houden we onszelf voor. Maar ruimdenkend kan ook 

vrijblijvend worden. En dan ben je toch een eind van het evangelie afgedreven. 

Want Jezus stelt een duidelijke norm: het kind. En hij verlangt van de mensen die 

hem willen volgen dat je je omkeert naar het kind en dus ook naar het kind in 

jezelf en dat kind tot maat neemt van je denken en handelen. 

Wat is het kenmerk van een kind? Een kind speelt. En het speelt ook na verdriet 

alweer snel. Dat is het hoopgevende aan kinderen. Ook kinderen in 

vluchtelingenkampen hollen al snel weer joelend achter een bal aan. Ze tekenen 

en kleuren dar het een lieve lust is. Doen tikkertje. Waar kinderen zijn maar waar 

het stil is, daar is iets mis. Daar is iets doodgegaan. Waar het spel van kinderen 

genegeerd, gehinderd of vernietigd wordt, daar is oorlog. In het groot, maar ook 

in het klein. Ver weg, maar ook dichtbij.  
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De wolken 

Een jongetje is met zijn vader aan het wandelen en roept ineens: ‘Kijk papa, een 

krokodil’, en hij wijst naar de wolken. Zijn papa lacht: wat zo’n kind allemaal in 

de wolken ziet! Die vader ziet alleen maar waterdamp, H2O. Dat heeft hij zo 

geleerd op school, bij scheikunde, in de grote mensenwereld. Maar die vader 

heeft niet door dat hij niet zozeer iets heeft bijgeleerd, als wel iets heeft 

afgeleerd: zijn verbeeldingskracht gebruiken. Hij ziet niet méér dan zijn kind, hij 

ziet minder. Hij ziet waterdamp. Zijn kind ziet wolken én een krokodil. Het kind 

speelt met beelden en verbeelding. 

Moet die spelende verbeelding van het kind niet onze inspiratie zijn – ook in het 

streven naar een vredevolle samenleving? Want ook iedereen die vrede wil, 

staat niet altijd automatisch aan de goede kant. Je kunt ook in het streven naar 

een vredevolle samenleving gedreven worden door de wens belangrijk en 

gewichtig te zijn. Zo van: kijk mij eens aan de goede kant staan! Voor je het weet 

zie jij dan ook alleen maar waterdamp, H2O. Ben je ook een kind aan het kruisigen 

– het kind in jezelf. Maar ook dat kind wil Jezus een ereplek geven in zijn zachte 

Koninkrijk. Laten we ons bekeren tot dat kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


