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Preek van 25 januari 2015 

gehouden in De Morgenster in Papendrecht  

door Piet van Die 

IK DRAAG MIJN BROERTJE 

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog 

aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. 

(Kolossenzen 1,24) 

Slijten 

Laatst spraken we in een vergadering met ouderlingen over de vraag: ‘Slijt je aan 

het werk in de kerk?’ Af en toe moet je elkaar zo’n vraag stellen. We willen 

namelijk zuinig zijn op elkaar. Iedereen antwoordde trouwens met ‘nee’.  

Maar als je het aan Paulus had kunnen vragen, dan had hij waarschijnlijk gezegd: 

‘Ik wel.’ Begrijpelijk: Paulus zat op het moment waarop wij hem vanmorgen 

treffen gevangen. Misschien niet in een gevangenis: sommige geleerden denken 

dat Paulus huisarrest had. Maar dan nog. Zelf beleefde hij het als lijden. Waarom 

zat hij gevangen? Niet omdat hij iets crimineels had gedaan. Hij zat gevangen 

vanwege zijn geloof. Dat was hem wel meer overkomen. Geloof in Jezus was 

verdacht in zijn dagen. Het kwam hem op heel wat tegenslag te staan. Maar dat 

was een offer dat hij graag bracht. Graag? Ja, want luister maar naar wat hij 

schreef: ‘Ik ben blij dat ik nu voor u lijd.’  

Dat is vreemd! ‘Blij dat ik rij’ stond er vroeger wel op stickers op auto’s. Maar 

Paulus’ motto was: blij dat ik lijd. Paulus sleet aan het geloof en hij was er nog 

blij mee ook! Hoe kan dat? ‘Omdat ik zo kan aanvullen wat aan Christus’ lijden 

ontbreekt,’ schreef hij. Dat is nog vreemder! Soms lijken Bijbelteksten steeds 

cryptischer te worden naarmate je je er verder in verdiept. Alsof je met je auto 

vastloopt in zand. Maar juist dan moet je als Bijbellezer niet als een gek gas gaan 

geven, want dan komt je alleen maar vaster te zitten. Je moet zorgen dat je een 

vaste punt vindt. Alleen zo kom je verder.   
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Aftellen 

Hoe kan er aan het lijden van Jezus nu iets ontbreken? Jezus had aan het kruis 

toch geroepen: ‘Het is volbracht’? En niet: ‘Het is bijna volbracht. Nu moeten 

jullie de rest maar zelf afmaken’? 

Ja, het lijkt inderdaad alsof hier bedoeld wordt dat er aan het verzoenend lijden 

van Jezus nog iets ontbrak. Maar die gedachte is inderdaad onbestaanbaar. 

Paulus bedoelt hier dan ook iets heel anders. Het ging om de geméénte van 

Christus. Paulus meende dat die gemeente leefde in de eindtijd. Hij zei eens 

tegen medechristenen: ‘We moeten veel moeilijkheden meemaken voordat we 

Gods nieuwe wereld kunnen binnengaan.’ En hij ging er vanuit een christen een 

bepaald deel van die verdrukkingen toekwam. Op den duur zou dan, om zo te 

zeggen, het vastgesteld quotum vol zijn en dan brak de nieuwe wereld van God 

aan. Paulus is dan ook blij dat hij zijn steentje kan bijdragen. Hij bedoelde niet: 

‘Ik ben blij dat er wat lijden is bijgekomen’, maar: ‘Ik ben blij dat er door mijn 

lijden er weer iets wordt afgehaald van het quotum.’ Paulus telde niet op, hij 

telde af: mijn verdrukking maakt het totale aantal verdrukkingen kleiner! Hij 

hoorde de bazuinen van Gods nieuwe wereld al klinken! 

Vervolgde kerk 

Maar zelfs als wij nu begrijpen wat Paulus bedoelde, blijft het waarschijnlijk een 

vreemde gedachte. Maar dat kan ook aan ons liggen. Wij zijn geen lijdende kerk. 

Er wordt wel veel gejammerd in Nederlandse kerken: dat het aantal leden 

achteruit gaat, dat de wereld zo zorgwekkend is, dat de zeden verwilderen, dat 

de kerk naar de rand van de samenleving wordt gedreven. Maar op geloven staat 

bij ons geen gevangenisstraf, laat staan de doodstraf. Integendeel, vergeleken 

bij de rest van de wereld zitten wij op een eilandje van gelukzaligheid. Niemand 

van ons wordt onderdrukt vanwege zijn geloof.  

In grote delen van de wereld is dat wel het geval. Het christendom is de meest 

vervolgde godsdienst in de wereld. In Afrika neemt de dreiging voor christenen 

snel toe. Allerlei oorzaken zijn er voor te noemen: het toenemend islamitisch 

extremisme, sociale onrust tussen bevolkingsroepen. In Azië heeft de 

onderdrukking vooral te maken met totalitaire regimes waaronder álle religies 

lijden. Denk aan China en vooral Noord-Korea. Daarnaast speelt ook religieuze 

onverdraagzaamheid een rol. Bijvoorbeeld in India of Pakistan waar christenen 
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tweederangsburgers zijn. Zelfs in het vanouds liberale Maleisië wordt de vrijheid 

van christenen beperkt: christenen worden gedwongen om de ramadan te 

houden, maar mogen het woord ‘Allah’ niet meer gebruiken om er God mee te 

aanbidden. 

Geen spoor van verontrusting 

Maar het Midden-Oosten spant de kroon. Het kent de oudste vormen van 

christendom. Veel mensen denken dat het oudste wortels van het christendom 

in het westen liggen. Maar toen de kerk in het westen nog maar een kasplantje 

was, was er al honderden jaren een kerk in het Midden-Oosten. En al die eeuwen 

bleef ze er. Ze was er onder Romeinse overheersing, onder islamitische 

overheersing, onder westers kolonialisme. Maar ze dreigt nu door etnisch en 

religieus geweld compleet weggevaagd te worden.  

Ondertussen weinig sporen van verontrusting in de westerse wereld. Geen grote 

manifestaties op het Malieveld. Geen petities op internet. Waarom niet? Elke 

bedreigde groep kan rekening op verdedigers van hun zaak. Maar vervolgde 

christenen zijn een blinde vlek. Waarom? Ver van ons bed? Dat zijn de 

bootvluchtelingen op de Middellandse Zee ook, maar voor hun zaak bestaat wel 

veel aandacht. Waarom veel minder voor vervolgde christenen? Omdat religie 

in het algemeen verdacht is in onze samenleving? Maar zelfs de kerken zwijgen! 

‘We moeten geen onderscheid maken tussen groepen mensen,’ zei iemand 

namens onze landelijke kerk, ‘daar maken we het christenen in het Midden-

Oosten alleen maar moeilijker mee’. Ja, daar zit misschien iets in. Maar een hart 

onder de riem steken we hen daar ook niet mee. Is het niet een vorm van 

wegkijken?  

Lijden met Christus 

Zou onze lauwe houding ten opzichte van vervolgde medechristenen ook niet 

hiermee te maken kunnen hebben: dat wij zelf gaandeweg geruisloos het lijden 

uit ons geloof hebben geschrapt? En nu er in onze vervolgde broeders en zusters 

opnieuw mee worden  geconfronteerd, kijken we verlegen weg. 

Maar wat onderscheidt christenen van niet-christenen? Misschien zou het dit 

moeten zijn: een christen weet wat lijden met Christus is. Maar misschien willen 

we zelf wel helemaal geen onderscheid! Willen we alleen een ‘feel-good-geloof’ 

en voor de rest geruisloos opgaan in de meerderheid. De meeste dominees 
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vragen aan doopouders naar de motivatie om hun kind te laten dopen. Soms 

horen ze als antwoord: ‘Omdat ik normen en waarden belangrijk vind.’ Ja, wie 

niet. Alsof je niet-christelijke buurman dat niet belangrijk vindt! Dat maakt toch 

geen verschil? Iemand van orthodoxere snit zegt dan al snel: ‘Ja, maar christenen 

hebben ándere normen en waarden.’ Maar als je dan vraag welke, dan gaat het 

meestal over zaken als: geen seks voor het huwelijk, niet toegeven aan 

homoseksualiteit, geen euthanasie. Maar dat was vroeger voor iedereen de 

norm was. Toen de normen door nieuwe inzichten veranderden, gingen veel 

christenen roepen: ‘Kijk eens hoe alles achteruit gaat!’ Maar iemand (Okke Jager) 

zei: ‘Dat is geen lijden met Christus, dat is lijden met opa en oma die er zo’n 

moeite mee hebben.’  

Kruisdragen 

Van Paulus kunnen we leren dat geloven altijd op de een of andere manier ook 

echt aanvoelt als kruisdragen: lijden in en om de ander, lijden om je geloof. Niet 

alleen. Er is meer. Er is ook de hoop en de vreugde. Maar geloven speelt zich af 

tussen twee grondwoorden: kruis en opstanding. We zijn ergens onderweg van 

het één naar het ander: van deze wereld naar Gods nieuwe wereld. Een gelovige 

staat met één been in deze wereld, met het andere in Gods Koninkrijk. Dat geeft 

aan geloven iets dubbels en wiebeligs. Maar je komt als christen in ieder geval 

niet uit onder die donkere kant. Nee, niet alleen het lijden van: ‘Elk huisje heeft 

zijn kruisje.’ Dat gezegde is op zich wel waar, maar dat gaat over wat ons 

persoonlijk ten deel valt. Maar kruisdragen betekent vooral: last hebben van het 

lijden in de wereld, lijden aan wat ook de ander overkomt, lijden om alles wat je 

hoop en gelooft maar nog niet zichtbaar is of wat verduisterd wordt.  

Laten we niet doen alsof geloven het leven alleen maar gemakkelijker maakt. 

Voor een deel maakt het geloof het leven moeilijker. Als we geloven dat het 

anders kan, dan is het des te onverdraaglijker dat het nog niet anders is. Dát is 

het offer dat het geloof in Christus met zich meebrengt. Maar het is ook 

andersom: het lijden aan deze wereld komt binnen in het licht van het evangelie 

ook in een hoopvol perspectief te staan.  

‘Hij is mijn broertje’ 

In 1918 werd in Amerika een jongetje door zijn moeder verstoten en naar het 

opvanghuis ‘Boys Town’ gebracht. Het jongetje, Howard Loomis, had polio en 
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droeg zware braces en kon nauwelijks lopen. Al snel droegen de andere jongens 

Howard de trap op en af. Op een dag vroeg Father Flanagan, de priester die het 

opvanghuis leidde, aan een van de jongens of het niet te zwaar was. De jongen 

antwoordde: ‘He ain’t heavy, he’s my brother’ – ‘Hij is niet zwaar, hij is mijn 

broer.’ Het werd later een gevleugeld woord in Amerika. Er werd zelfs nog een 

popsong van gemaakt.  

‘Is dat niet zwaar?’ -  ‘Nee, het is mijn broer. Zo dragen wij de last van het 

christen-zijn. Daarom kon Paulus in de donkerste cel nog licht zien gloren. 

Slijten? Welnee, ik draag mijn broertje.  
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