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Preek van 5 februari 2017, 5e na Epifanie 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

LAAT HET MERKEN, NEE: LAAT HET ZIEN 

Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. (Matteüs 5,14) 

Yafi’a 

Ik neem u om te beginnen mee naar Yafi’a. Het zal u niets zeggen. Ik ben er zelf 

ook nog nooit geweest. Maar het een plaats bij Nazareth, het dorpje waar Jezus 

opgroeide. Het ligt op een berg, zo’n 100 meter boven Nazareth. Het is nu een 

Arabisch dorp en heet Yafa An-Naseriyya. Aan de naam kun je horen dat het 

inmiddels bij Nazareth hoort. 

Het dorpje moet voor de opgroeiende Jezus een vertrouwd beeld zijn geweest. 

Wanneer hij speelde met zijn vriendjes of later met vader Jozef op weg ging naar 

de volgende timmermansopdracht, zag hij het dorpje daarboven liggen. Het 

hoorde bij het dagelijkse uitzicht. En misschien had hij dat beeld voor ogen toen 

hij nog veel later zijn leerlingen vergeleek met een stad op een berg. Yafi’a ziet 

er nu wat grauw uit vanwege het beton dat we nu gebruiken. Maar toen waren 

de huizen wit, zoals het nu nog met veel huizen in zuidelijke landen het geval is. 

Het dorpje lag dan ook dagelijks te blinken in de zon. In de wijde omgeving was 

het zichtbaar.   

Evangelie in dagelijkse beelden 

Jezus gebruikte altijd graag beelden uit het dagelijks leven. ‘Een zaaier ging uit 

om te zaaien…’ – ‘Een vader had een twee zonen…’ – ‘Een landeigenaar ging eens 

op reis.’ In onze tijd had Jezus zijn verhalen zomaar kunnen laten beginnen met: 

‘Een chauffeur stapte ’s morgens in zijn vrachtwagen…’ Of: ‘Op een dag pakte 

een zakenman het vliegtuig…’ Of: ‘Een alleenstaande moeder had eens twee 

dochters…’ 

Beelden uit het gewone leven. Even vóór dat beeld van de stad op een berg, had 

Jezus nog zo’n alledaags beeld gebruikt: ‘Jullie zijn het zout van de aarde.’ Een 

huis-tuin-en-keuken-voorbeeld, in dit geval uit de keuken. Maar denk bij dat zout 

dan niet aan onze JOZO of zeezout, want dat is zuiver zout. Dat had je in die tijd 

nog niet. Zout was nog vermengd met andere stoffen. Zo’n grondstof werd dan 
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gebruikt totdat het zout, waarvan het de drager was, was uitgewerkt. Dan werd 

de grondstof weggegooid. Vandaar de opmerking van Jezus: ‘Als het is 

uitgewerkt, dient het nergens meer toe dan om weggegooid te worden.’ 

Berscheidenheid 

Twee beelden voor zijn leerlingen. In ons soort kerken is het beeld van het zout 

het meest populair. Het past beter bij hoe wij kerk willen zijn. Wij moeten niets 

meer hebben van het triomfalistische van vroeger. Die houding van: wij zijn het 

en wij weten het, hier moet je zijn. Die borstklopperij stuit tegenwoordig tégen 

de borst. De uitroeptekens zijn veranderd in vraagtekens. De hoofdletters door 

kleine letters. Je kunt maar beter bescheiden blijven. De praktijk heeft het ons 

geleerd.  

Het beeld van het zout past beter bij die bescheidenheid. Zout doet z’n werk 

immers in het verborgene. Tegelijk is het dienstbaar aan iets groters. Denk maar 

aan een brood dat door het zout op smaak is gebracht. Zo willen wij het liefst 

kerk zijn. Niet opvallend, wel dienstbaar. We hopen het zout in de pap van de 

samenleving te zijn. Niet met de schijnwerpers op onszelf, maar wel zó dat er 

iets van ons uitgaat. Dat er iets te merken is.  

Jullie zijn het 

Toch is het jammer als het tweede beeld van Jezus zou blijven liggen. We zijn 

terecht huiverig voor die houding van: kijk-wij-eens-goed-zijn! Maar dat zou 

Jezus alleen maar beamen. Sterker nog, ons Bijbelgedeelte is de inleiding op de 

Bergrede. En daarin gaat Jezus nogal eens in tegen zelfingenomenheid. Laten we 

dan ook nog eens even goed kijken naar dat tweede beeld. 

‘Jullie zijn het licht der wereld,’ constateerde hij. Constateerde, ja, want Jezus zei 

niet: ‘Jullie moeten proberen het licht der wereld te worden.’ Nee, in de ogen 

van Jezus zijn ze het al. Maar hoe zijn zij het licht? Denk nog eens aan zo’n dorp 

op een berg. Het lag voor de wijde omgeving in de zon te blinken. Maar het gaf 

natuurlijk niet zelf licht. Het weerkaatste het licht van de zon. Zo’n stad was een 

lichtvanger of lichtweerkaatser.  Zo zullen de volgelingen van Jezus vangers zijn 

van het licht van God. Niets om je over op de borst te slaan. Een steen die in de 

zon ligt kan ook niet zeggen: ‘Kijk mij eens een warmte produceren.’ 
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Aanvullen 

Het mooie van die twee beelden van Jezus is dat ze elkaar aanvullen. Zout doet 

z’n werk in het verborgene. Je kunt het niet lokaliseren. Want waar precies zit 

het zout in de gekookte aardappel? Dat is niet aan te wijzen. Zo vormen 

individuele gelovigen het zout in de pap van de samenleving. De ander weet vaak 

niet eens dat je gelovige bent. Je bent taalmaatje voor een vluchteling, naast een 

niet- of anders-gelovige. Je bent mantelzorger. Net als vele anderen. Je valt niet 

op. Je loopt niet met je geloof te koop. Maar laat alle vrijwilligers uit kerken eens 

een maand hun vrijwilligerswerk bij verpleeghuizen, vluchtelingenwerk of waar 

dan ook, neerleggen en de samenleving smaakt een stuk minder. Dus: prachtig 

dat er zoveel mensen goed werk doen.  

Maar Jezus had het niet alleen over een onzichtbare invloed. Hij sprak ook over 

zichtbare presentie. Dan kun je aan heel veel dingen denken, maar laten we het 

eens hebben over de kerk als gebouw. Kerkgebouwen zijn vandaag de dag het 

meest zichtbare van de beweging die bij Jezus begon. Met gebouwen is iets 

dubbels aan de hand. Je kunt zeggen: het gaat niet om stenen, maar om mensen. 

En dat is natuurlijk ook zo. Daarom spreken we tegenwoordig ook liever over de 

kerk als een netwerk van mensen. Dat past ook beter bij de 

netwerkmaatschappij. Instituten zijn ‘uit’. En toch, mensen hebben ook vaste 

punten nodig. En gebouwen zijn meer dan stenen.  

Meer dan stenen 

Twee voorbeelden. Veel gemeenten komen bij elkaar in huisgemeenten of 

scholen. Het maakt immers niet uit waar je bij elkaar komt. En bovendien: het 

geld dat er is, kan beter besteed worden. Maar wat zie je als zo’n gemeenschap 

groeit? Neem onze eigen Vrije Baptistengemeente. Eerst zaten ze in de aula van 

de middelbare school. Maar door de groei ontstond de wens om een eigen 

gebouw te hebben. Daarom kochten ze het gebouw van PostNL. Begrijpelijk. 

Netwerk van mensen? Ja, maar toch graag met een plek waar je thuis bent.  

Tweede voorbeeld. Er zijn geloofsgemeenschappen die juist kerkgebouwen af 

moeten stoten. In elke gemeente waar ik stond is dat gebeurd. (Nu ik er over 

nadenk: zou dat toeval zijn?) Hoe dan ook, zo’n sloop of verkoop gaat altijd met 

emoties gepaard. Je bent in zo’n kerk getrouwd, je kinderen werden er gedoopt, 

je hebt je vader of moeder daar vanuit begraven. Een kerkgebouw is zoveel meer 
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dan een hoop stenen. Het is een drager van herinneringen, van gevoelens van 

geborgenheid, van thuis-zijn. 

Hus van goede daden 

Ik wil maar zeggen: laten we blij zijn met ons kerkgebouw. Het is een thuis. Een 

zichtbaar teken. Een huis van goede daden. Hier hangen de gebeden. Hier woont 

het Woord van God. Hier klinkt de lofzang. Liturgie hoort ook bij de goede daden. 

De actie zit in het verschijnen voor het aangezicht van de Eeuwige. Niets om je 

over op de borst te slaan. Het is slechts weerkaatsing van het licht van God zelf.  

Maar behalve de zondag is er de maandag. Door de week. Dan is dit gebouw ook 

een plek van activiteiten. Er wordt één keer in de zoveel weken een maaltijd 

gehouden. Iedereen die niet alleen wil eten, is welkom. Er zijn middagen voor en 

met vluchtelingen. Er zijn bijeenkomsten voor groepspastoraat waar mensen van 

hart tot hart met elkaar spreken. Ons kerkgebouw wordt steeds groener. Er is 

het sterproject. Leg al die activiteiten stil en je houdt een kil en stil gebouw over. 

Maar gelukkig gonst het. Er is dus veel om dankbaar voor te zijn. Ons gebouw is 

een liturgisch-pastoraal-diaconaal huis. Het middelpunt van een netwerk dat 

zich uitstrekt tot onvermoede plekken. 

Out of the box 

Of is dat al borstklopperij? Dat kan. Je kunt trots zijn op wat er in je huis allemaal 

mogelijk is. Maar pas op voor zelffelicitatie. Je kunt het samen goed hebben. Het 

kan te knus worden. Want hoe is het dan met je externe communicatie? Wat 

merkt en ziet een bewoner van de Muilwijckstraat van ons? Ja, dat er een 

kerkganger voor de zoveelste keer parkeert op zijn plek. En hij hoort de kerkklok 

luiden. Maar verder?  

Je zou zoveel kunnen doen. Nog meer promotie maken voor je maaltijden. Er zijn 

zoveel mensen alleen. En zouden alle mensen in onze buurt weten hoe ze een 

belastingformulier in moeten vullen? Daar ligt misschien een diaconale kans om 

te helpen. Er zijn ongetwijfeld ook in deze wijk spanningen tussen buren. Zouden 

we ons steentje bij kunnen dragen aan mediation? Misschien hebben we talent 

in huis. In de Gerrit van Dalenstraat is een inspiratiecentrum. Waarom niet in ons 

gebouw een centrum voor spiritualiteit? Je moet wel kijken of het aanbod 

verenigbaar is met onze zaak. Maar waarom niet? Je gebouw zou een 

verzamelgebouw kunnen zijn van activiteiten die ten goede komen aan je buurt.  
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Gepleisterd en geverfd 

Het zijn zomaar wat voorbeelden. Ik weet niet of ze uitvoerbaar zijn. Maar het 

gaat hierom: is ons huis gepleisterd? Huizen in steden en dorpen van het oude 

oosten waren gepleisterd en geverfd. Blinkend wit. Ook het huis van de kerk 

moet stralen. Uitstraling hebben. Gebouwd op het weerkaatsen van het licht van 

God. In de wijde omgeving. 

Wanneer een kerk naar binnen gericht is, lijkt ze meer op een zwart gat. Een 

zwart gat zuigt al het licht naar binnen en het kan er nooit meer uit ontsnappen. 

Maar Jezus noemde zijn volgelingen licht van de wereld. Stel dat Jezus opnieuw 

geboren zou worden en zou opgroeien in de Kraaihoek, de wijk waarin onze kerk 

staat.  Zou hij dan iets zien van wat hij zijn leerlingen leerde? Is De Morgenster 

een huis op een berg? Laten we zo eens naar onszelf kijken: van buitenaf, buiten 

de gewone kaders, vanuit de verte. Zien we iets blinken? Of is er achterstallig 

onderhoud? 
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Welkomstwoord door de ouderling 

 

Ik heet u allemaal hartelijk welkom in deze dienst: u hier in de kerkzaal en u die 

meeluistert via internet of kerktelefoon. We hopen dat u zich met ons verbonden 

voelt. 

 

Voorganger in deze dienst is ds. Piet van Die. Het orgel wordt bespeeld door Arie 

de Bruijn. Het thema van deze dienst is: Laat het merken, nee: laat het zien  

 

Vanavond om 19:00 uur is er een jeugddienst voor de oudere jeugd en alle 

andere mensen met een jong hart. Het thema van de dienst is In de verte. De 

dienst is opgebouwd rond nummers van de popgroep het 

VreemdelingenCollectief. De groep speelt de nummers zelf. 

 

Tot zover de mededelingen.  

Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. We beginnen de dienst 

nu met een moment van stilte om ons voor te bereiden.  

 

(blijven staan tot organist inzet) 
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Over de dienst 

Zondag van het werelddiaconaat. Afgelopen november nog aandacht voor 

kerken in het Midden-Oosten. Nu houden we het klein en bescheiden. Het gaat 

wel over onze verhouding tot ‘buiten’, maar dat ‘buiten’ kan dichtbij zijn: onze 

eigen buurt. Het leidend perspectief is dat van Jezus’ woorden: ‘Jullie zij het licht 

der wereld’. 

 

Kyriëgebed 

De druiven zijn zuur – zo vaak, vreugde is in geen velden of wegen te bekennen 

wij staan met lege handen – zo vaak, worden leeg gezogen door alles wat er 
gebeurt 

onze eigen bronnen staan droog  

vaak kunnen we niet eens meer vragen, alleen nog maar klagen. 

Om alles wat de aarde op haar grondvesten doet schudden 

om alle stemmen die tot zwijgen worden gebracht 

om alle angst die regeert en de vrijheid verstikt 

om dit alles roepen wij om Gods ontferming. 

Wil onze bron zijn, Eeuwige, bron van licht en liefde, van vreugde, vrede én 
opstandigheid, bron van alles wat ons werkelijk doet leven, met elkaar en voor 
elkaar. Zo bidden en zingen wij… 

Gesprek met de kinderen 

Jullie gaan altijd naar de kindernevendienst achter het licht aan. Jullie nemen een 

lantaarn mee. En daarin brandt een lichtje. Maar is dat niet gevaarlijk? 

* 

Nou, ik vind van wel hoor. Stel je voor dat je valt en het lichtje valt er uit. Je kan 

je er zomaar aan branden. 

Daarom gaan we het anders doen. We pakken de lantaarn en doen het in de 

emmer.  

* 

Nu hebben we wel een probleem. Kan het lichtje nog schijnen? Zie je het nog? 

Nee, hè? Maar dan heeft het geen nut meer. Je moet het laten zien. Toch maar 

op de oude manier doen dus.  

(Zingen: mét de kinderen) 
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Pastorale mededelingen 

In ‘Crabbehof’: mevr. Rie Genuit-van Sliedregt, Vondellaan 156. Morgen wordt 

in hospice De Patio opgenomen: mevr. Alie van Beekhuizen-Krol, Kleine Waal 12. 

Thuis verblijven: mevr. Gé Veldman-Kolkman, Duivenstraat 135; mevr. Riet 

Ouwens, Stellingmolen 446; mevr. Irene Belder-den Harder, Pontonniersweg 

350.  

De bloemen uit de kerk gaan na de avonddienst naar Jan-Piet van den Berg, 

Laurierhof 32.  

Voorbeden 

Heer onze God, 

We danken u voor de mogelijkheid om in vrijheid kerk van Jezus te zijn. Niet 

iedereen is die vrijheid gegeven. We denken aan onze broeders en zusters in het 

Midden-Oosten en landen in Azië die worden onderdruk of vervolgd. Laten wij 

die vrijheid waard zijn. Dat de vrijheid die wij mogen hebben niet ontaardt in 

vrijblijvendheid. Zo bidden en zingen wij… 

 

We bidden voor zieken. Voor hen die een ziekte te dragen hebben, die soms 

jaren voortsleept. Voor hen die weten dat hun einde nadert. Voor mensen die 

verbijsterd werden door een verpletterend verlies. Dat zij niet bezwijken onder 

wanhoop. Zo bidden en zingen wij…. 

 

We hebben oog voor alle hartelijkheid onder mensen. Voor het luisterend oor 

dat mensen elkaar bieden. Voor een hand op een schouder. Voor harten die in 

kunnen schatten wat er in een ander kan omgaan. Voor vriendschap die mensen 

draagt door moeilijke tijden.  

Maar we bidden ook voor hen die geen oog voor een ander kunnen hebben, 

omdat het leven alles van hen vraagt. Die niet kunnen meeleven, omdat het 

leven voor henzelf overleven is. Zo bidden en zingen wij… 

 

We bidder voor Papendrecht en in het bijzonder onze buurt. Voor al haar 

bewoners. We bidden om wegen en creatieve ideeën om ook onze naaste 

omgeving een echte sámen-leving te laten zijn. Zo bidden en zingen wij… 
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[Stil gebed – Onze Vader] 


