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Preek van 2 februari 2020 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

‘WORD OOK SUKKEL. WORD CHRISTEN.’ 

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. (Matteüs 5,5) 

Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 

gekomen? (Matteüs 25,39) 

Journalist 

Raar thema voor een preek: ‘Word ook sukkel. Word christen.’ Ik heb het van 

een stukje uit de krant. Een journalist schreef het naar aanleiding van een thema 

dat telkens terugkomt in boeken over het geloof. Dat thema is de kwetsbaarheid. 

Zie je breekbaarheid onder ogen. We zijn allemaal mankerende mensen. Stop 

het niet weg. Ook Jezus liep er niet voor weg. 

De journalist vond het een verrassend inzicht. In een wereld waarin succes de 

toon bepaalt, kan het je bevrijden van kramp. Waar falen en somberheid gelden 

als nederlagen, kan de boodschap van het christendom ons de taal van 

gebrokenheid leren. Zoals de journalist schreef: ‘Met een gebroken man aan een 

kruis in het centrum en altijd wel een falende kerk vol sukkels voorhanden om 

ons erop te wijzen hoezeer het leven aanmodderen blijft. Dat zou een goede 

slogan voor de kerk kunnen zijn: ‘Word ook sukkel. Word christen’.’ 

Slogan boven evangelie 

Rare slogan. Maar toch…je zou hem zomaar boven het evangelie kunnen zetten. 

Neem de Bergrede, de toespraak van Jezus die je ‘de grondwet van Gods 

Koninkrijk’ zou kunnen noemen. Wat lezen we daar? ‘Gelukkig wie nederig van 

hart zijn’ – precies het omgekeerde van wat onze maatschappij belangrijk vind. 

Want wij zouden zeggen: ‘Gelukkig de mensen met ambitie. Die komen het verst’ 

En zo kun je het hele rijtje afgaan: 

We zijn onder de indruk van successtories. Jezus zegt: ‘Gelukkig de treurenden’ 

Je moet assertief zijn, zeggen we. ‘Gelukkig de zachtmoedigen,’ aldus Jezus. 
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Wij leven in een wereld waarin mensen elkaar besmetten met: je eigen gelijk 

willen halen. In Gods Koninkrijk gaat het om: hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid voor allen. 

Je moet zakelijk kunnen zijn, zeggen we. Barmhartig zijn is veel belangrijker, leert 

Jezus.  

En zo kunnen we het hele rijtje af. Jezus keert al onze waarden om. Word sukkel.  

Argeloze mensen 

Je kunt het ook boven dat andere Bijbelgedeelte schrijven dat wij lazen. Het is 

een gelijkenis. Een gelijkenis over het laatste oordeel. Deze gelijkenis wil laten 

zien wat de overkant van Gods Koninkrijk zal halen. De boodschap is heel simpel: 

het enige wat de overkant bereikt, is wat in liefde werd gedaan: zieken bezocht, 

hongerigen gevoed, vreemdelingen opgevangen, omgekeken naar gevangenen. 

Want in al die gebroken levens kun je het gezicht van Jezus herkennen.  

Maar nu is het wonderlijke, dat in die gelijkenis de mensen die het goede gedaan 

hebben, het kennelijk niet eens door hebben. Of het zelf niet eens als bijzonder 

zien. ‘Wanneer hebben wij u bezocht?’ vragen ze argeloos. Het goede is voor hen 

geen prestatie, het was vanzelfsprekend. Alsof ze het zelf niet beseffen. Naïeve 

mensen. Beetje sukkelig. 

Een Jood 

Deze week was het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. De herdenking 

werd voor tv uitgezonden. Ik kon het niet helemaal zien, maar ik viel in op een 

bijzonder moment. Een overlevende sprak. Hij was over de negentig. Hij had zijn 

kamppet en –sjaal omgedaan. Maar hij sprak met vaste stem en overtuiging.  

Hij zei dat hij in zijn kampperiode had gezien hoeveel kwaad er in mensen kan 

huizen. Hij had veel slechte mensen gezien. Maar - zei hij – in mijn leven daarna 

ben ik meer goede dan slechte mensen tegengekomen. Daardoor kon hij nog 

steeds geloven in de goedheid van mensen. Het raakte me diep. De man die de 

hel had gezien die mensen elkaar kunnen aandoen, geloofde nog steeds in 

mensen. Naïef? Lichtgelovig? Idealistisch? Al te goed? Wel, dat laatste – al te 

goed - is een synoniem voor sukkel. Maar laten we dan maar zeggen: ‘Word 

sukkel. Wordt jood’. Het zijn de waarden die werden geprezen door die andere 

zoon van Israël: ‘Zalig de vredestichters.’ 
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Wrang 

Even een zijsprongetje. Ik heb de hele gelijkenis niet laten lezen. Ik zeg het maar 

eerlijk: ik heb er wat moeite mee. Jezus stelt het zo voor dat de Mensenzoon de 

volken zal verdelen: de een naar links en de ander naar rechts. De een naar het 

leven, de ander naar de hel.  

Ik vind het een verschrikkelijk beeld. Het doet me te veel denken aan datzelfde 

Auschwitz. Daar werd op het perron ook geselecteerd: de een naar rechts, de 

ander naar links. Wie ooit de film ‘Sophie’s Choice’ heeft gezien of het boek heeft 

gelezen, waarin moeder Sophie op dat perron gedwongen wordt zelf te kiezen 

welke van haar twee kinderen naar rechts zal gaan en welke naar links,- wie het 

heeft gelezen of gezien, komt nooit meer van dat beeld los. Dat beeld blokkeert 

voor mij de gelijkenis. De enige manier waarop ik de gelijkenis kan begrijpen is 

zo: Jezus waarschuwt dat wie de ander de hel aandoet, wat hem betreft zelf naar 

de hel kan lopen. Zo kán het gaan. De gelijkenis is een waarschuwing. Maar of 

het zo zál gaan? Ik gok op die Jood die gelooft in de goedheid. De liefde zal 

winnen. Noem mij sukkel. Maar binnen het Koninkrijk is het een eretitel.  

Vergeten groep 

‘Wees argeloos als duiven,’ leerde Jezus. Hij zei er achteraan: ‘En listig als de 

slangen.’ Over dat laatste moet ik nog eens over preken. Er is kennelijk voor alles 

een tijd. Maar nu ligt de nadruk op het eerste: argeloze goedheid.  

Van die goedheid zijn veel kwetsbare groepen afhankelijk. Ik denk dat wij voor 

de meeste groepen wel aandacht hebben: zieken, hongerigen, vreemdelingen. 

We bezoeken immers zieken. We collecteren voor de hongerigen. We vangen 

vreemdelingen op en worden taalmaatje. Maar er is één groep die misschien bij 

ons wat vergeten wordt: de gevangenen. Hoe dat komt?  

Eigen schuld… 

Ik stelde eens jonge gemeenteleden voor om wat te doen voor gedetineerden. 

Ik kreeg er de handen niet voor op elkaar. ‘Ze zaten er toch niet voor niets? Ze 

hadden het aan zichzelf te danken! Nou dan! Eigen schuld, dikke bult.’  

Dat is waar. En waar is ook dat gedetineerden het in Nederland véél beter treffen 

dan in veel andere landen. En toch. Mensen moeten de consequenties van hun 

daden onder ogen zien, ja natuurlijk. Maar geen mens mag moedeloos worden. 
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En tussen vier muren kun je moedeloos worden. Maar moedeloosheid levert op 

den duur alleen maar meer slachtoffers op. Want wie moedeloos is, verhardt. En 

daarom: aandacht voor gedetineerden kan helpen. Het biedt hen perspectief. 

Wie goed doet, goed ontmoet. Niet realistisch? Wordt sukkel. Wordt christen.  

Kerkelijke aandacht 

Let wel, Jezus zei niet: bezoek de gevangenen, maar alleen als ze spijt hebben. 

Hij zei ook niet: bezoek alleen gevangenen die vanwege geloof of overtuiging 

gevangen zitten. Nee, hij zei: gevangenen, punt. Het gaat ook om het tuig, de 

schoften, de mentaal ontspoorden. Om hen die misschien nooit meer vrij mogen 

komen.   

Gelukkig bestaat er vanuit kerken aandacht voor. Er zijn geestelijk verzorgers in 

justitiële inrichtingen. Er zijn tal van kerkelijk vrijwilligers aan het werk – ook in 

Penitentiaire Inrichting Dordrecht. Er is de stichting Exodus Nederland: de 

grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en 

begeleiding biedt aan ex-gedetineerden en hun familieleden. Het is in de geest 

van Jezus. Hij deelt in de gebrokenheid van mensen. Ook in die van de sukkels 

die tegen de lamp liepen, hun leven verspeelden en daarvoor terecht moeten 

boeten.  

Albanië 

Vandaag wordt onze aandacht gevraagd voor gevangenen in Albanië. Een riskant 

project. Want onze sympathie gaat eerder uit naar andere groepen. Maar ik vind 

het moedig van onze ZWO-groep om hiervoor te kiezen. In de gevangenissen van 

Albanië heerst een eindeloze eentonigheid. Elke dag totaal niets doen. Elke dag 

gapende leegte. Daar wordt een mens niet beter van. En dat is toch wel de 

bedoeling: dat de goedheid die mensen diep in zich dragen naar boven gehaald 

wordt? 

Daarom wordt vandaag en de rest van het jaar uw aandacht en gaven gevraagd 

voor dit project. Niet omdat die ander zo goed is, maar omdat we geloven in de 

kracht van goedheid. Ik geloof in die Jood die zoveel slechtheid zag, maar die 

desondanks een open oog bleef houden voor de goedheid in mensen. En nu 

bedoel ik niet alleen die joodse meneer in Auschwitz, maar ook die joodse 

meneer uit Nazaret – de man die tot aan een kruis sukkels een broeder werd en 

dus ook jou en mij.  


