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Schriftlezing: Matteüs 18: 1-20  
  

Gemeente van de Heer,  

  

In de afgelopen maanden kwamen die woorden ook weer voorbij, toen mensen pleitten voor 

het zo snel mogelijk weer hervatten van ochtenddiensten in de Pelgrimskerk en de Kruiskerk: 

het gaat niet om het aantal kerkgangers, het minimum ligt op 2 à 3, met een beroep op 

Matteüs 18,20. Wat er in dat vers staat, hebben we gelezen: waar twee of drie mensen in mijn 

naam samen zijn, ben ik in hun midden. Mooie woorden, maar het is natuurlijk de vraag of die 

woorden wel slaan op een willekeurige samenkomst van de gemeente of zijn bedoeld als 

bemoediging bij een gering aantal kerkgangers. Ik kom er straks op terug.  

We zijn met meer dan twee of drie, maar ik zie maar weinigen met afgehakte handen of 

voeten, of met uitgerukte ogen. Zijn we zo’n volmaakte gemeente, immuun voor de verkeerde 

weg? Geen hand die je op de verkeerde weg brengt door een andere hand te schudden in de 

anderhalvemetersamenleving. Geen schoonmoeder knuffelen op je bruiloft. Er zijn genoeg 

mensen die graag 390 euro zouden betalen om hun schoonmoeder níet meer te hoeven 

knuffelen. Ach ja, schoonmoedermoppen zijn van alle tijden.  

 

Het gaat in Matteüs 18 natuurlijk om serieuze zaken. Woorden die nogal schuren. Die nogal 

ver af lijken te staan van de ‘mildheid en genade’ waarover premier Rutte sprak. Een mildheid 

en genade, die ik overigens de afgelopen jaren nauwelijks heb gezien, als het bijv. gaat om 

minderjarige alleenstaande asielzoekers in de kampen in Griekenland.   

Bij Matteüs wordt de verantwoordelijkheid voor elkaar, ook in moreel opzicht,  sterk 

aangezet. Dat roept bij de ouderen misschien benauwende ervaringen van vroeger op. 

Tuchtmaatregelen.  

Moeten we van een dergelijke manier van spreken en denken maar niet radicaal afscheid 

nemen? Zijn daar niet te veel brokken mee gemaakt, te veel mensen mee de kerk uit gejaagd? 

Past zo’n opgeheven vingertje nog wel in onze tijd? Zijn we niet terecht bang geworden om 

de ander de maat te nemen?  

  

De gemakkelijkste weg is om de woorden van Matteüs maar terzijde te leggen. Maar laten we 

eerst eens kijken in wat voor context hij hierover schrijft.   

Hij begint in dit hoofdstuk zijn vierde rede, de zogenaamde gemeenterede.  
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Matteüs wil niet alleen het verhaal van Jezus’ leven doorgeven, maar ook de jonge gemeente 

toerusten en bemoedigen. Er leefden allerlei vragen. Vragen over hoe de gemeente 

georganiseerd moest worden, hoe de onderlinge verhoudingen waren en welke boodschap ze 

moest verkondigen. Matteüs probeert op deze vragen een antwoord te geven.  

Als Jood is hij verder gegaan in het spoor van het joodse geloof. Duidelijk is dat geheel Israël 

voor elkaar verantwoordelijk is. Dat betekent ook dat niemand onverschillig mag toezien als 

zijn medemens zijn ondergang tegemoet gaat. Nee, als je dat ziet, dan heb je de plicht om die 

persoon daarvan te weerhouden.   

Past dat nog wel in onze tijd? Je weet hoe dat vandaag gaat: ‘vrijheid blijheid; ieder is 

verantwoordelijk voor haar/zijn eigen leven; ik bemoei me daar niet mee; als iemand daar nou 

gelukkig mee is, dan moet-ie dat toch zelf maar weten?; ik laat ieder mens in z’n waarde.’ En 

als je er niet het zwijgen toe doet, krijg je vaak op z’n minst een grote mond: ‘waar bemoei je 

je mee… wie denk je wel dat je bent… ik ruk je kop eraf…’    

  

Maar toch: durven wij elkaar nog ergens op aan te spreken? Staan wij nog ergens voor? Staan 

wij samen nog voor een samenleving die meer beantwoordt aan Gods bedoelingen met mens 

en wereld? Zijn die mensen er nog, die niet denken dat geloven een privézaak is, maar die 

zich ervan bewust zijn deel uit te maken van een gemeenschap?   

Of is het: ieder voor zich, en God voor ons allen…?   

  

Matteüs geeft aanwijzingen over hoe om te gaan met problemen binnen de kerkelijke 

gemeenschap. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt… Hang dat niet meteen aan 

de grote klok, ga niet roddelen, maar ga eerst onder vier ogen met hem of haar praten en 

desnoods later met één of twee anderen. Niet om de ander te kleineren of af te breken, maar 

om op een respectvolle manier het conflict op te lossen.  

Er zijn echter gezaghebbende Griekse handschriften van deze tekst waarin de woorden tegen 

je (eis se) ontbreken. Anders dan de Nieuwe Bijbelvertaling volgt bijv. de Naardense Bijbel 

deze lezing: Als je broeder een zonde begaat… Dat maakt het wel heel spannend. Het gaat 

dan om iemand die in het algemeen zondigt, en dat jij – en met jou ieder ander – je hiervoor 

verantwoordelijk moet voelen. Als gemeenteleden onder elkaar heb je de taak een ander op 

het goede pad te houden. Dat voelt ongemakkelijk: moeten we elkaar voortdurend de maat 

nemen? Hebben we daar in het verleden niet voldoende leergeld voor betaald? Vroeger ging 
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het dan vooral over seksuele zonden. En vandaag? Zonde tegen Gods schepping, tegen 

duurzaamheid? Onlangs lanceerden christenen het manifest Het Groene Normaal. Het roept 

medechristenen op om ernst te maken met duurzaamheid, met verantwoord omgaan met de 

schepping die God ons heeft toevertrouwd, om lering te trekken uit wat de coronacrisis heeft 

blootgelegd. Is dat wat Matteüs bedoelt, dat we elkaar aanspreken op ons vlieggedrag, ons 

consumptiepatroon? Zo’n gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor elkaar is zeker niet 

vanzelfsprekend in onze individualistische cultuur. Maar verantwoordelijkheid is in essentie 

liefde, het tegendeel van onverschilligheid. Uit liefde voor de ander en voor de onderlinge 

relaties wijs je de ander terecht. In de hoop die ander tijdig te laten inzien dat iets scheef 

loopt. Aan de gemeente moet wel iets af te lezen zijn van een christelijke levensstijl. ‘Alles 

moet kunnen’ – die woorden horen niet binnen de gemeente van Jezus Christus. 

Als laatste stap kon de gemeente erbij worden betrokken. En als de persoon in kwestie ook 

naar de gemeente niet wilde luisteren, behandel hem dan zoals je een heiden of een tollenaar 

behandelt. Harde woorden.   

  

Die harde woorden kunnen we eigenlijk alleen maar echt horen samen met de woorden die 

eraan voorafgaan.  

Het hoofdstuk begint met de vraag die de leerlingen aan Jezus stellen: Wie is eigenlijk de 

grootste in het koninkrijk van de hemel? Mensen willen vaak zo graag ‘boven de ander staan’, 

macht bezitten, hechten aan bezit. Matteüs vertelt wat karakteristiek moet zijn voor de 

christelijke gemeente. Allereerst: doe afstand van machtsvertoon. Je eigen ego is niet 

belangrijk, vanuit geloof is juist de onbevangenheid van een kind waardevol, een kind dat niet 

berekenend is, maar open en eerlijk. Vanuit geloof ligt de nadruk niet op het grote, maar op 

het kleine. Dat wordt werkelijkheid waar mensen oog hebben voor elkaar en voor elkaar 

zorgen. Matteüs wil de gemeente leren: zo is het goed leven met elkaar! We moeten die eerste 

christelijke gemeenten niet idealiseren: het ging er vaak menselijk, al te menselijk, aan toe. 

Daarom klinkt ook de keerzijde, want superioriteitsdenken en machtsvertoon moeten worden 

gestraft. En er klinkt sterke taal: Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg 

afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de 

diepte verdrinken en de woorden over het afhakken van je hand of voet of het uitrukken van 

je oog. Krasse uitspraken. Het is alsof Matteüs duidelijk wil maken dat het wit of zwart is. Je 

kiest niet een beetje voor God en zijn boodschap, maar helemaal. Je kunt niet alleen af en toe 

christen zijn. Het geloof in God bepaalt je hele leven. Dan besef je dat niet een paar mensen 
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waardevol zijn, maar dat ieder mens telt. Dat klinkt gemakkelijk, maar heeft verregaande 

consequenties voor je manier van leven. Ieder mens telt: lukt het ons om dat waar te maken?   

  

Dan volgt die uitspraak over een mens met honderd schapen waarvan één is afgedwaald. Het 

klinkt nogal onrealistisch en onverantwoordelijk, maar deze mens laat de negenennegentig 

achter en gaat dat ene schaap zoeken.   

Dat ene schaap, daar draait het om. Dat dreigt verloren te gaan. En dat mag niet. God zet zich 

er tot het uiterste voor in dat niemand verloren raakt, wordt buitengesloten in kerk of 

maatschappij. Juist de kleinen, de geringen, diegenen die niet meetellen in de ogen van al die 

anderen, juist zij zijn bij God in tel.   

 Alleen binnen dit kader van Gods liefde voor de kleinen en afgedwaalden en zijn inzet voor  

hen, kunnen we de woorden over de broeder of zuster die tegen je zondigt goed verstaan. Het 

gaat dus niet om  dat opgeheven vingertje, maar dat we met bewogen hart uit zijn op het 

behoud van de ander, dat hij of zij niet verloren loopt in dit leven.  

  

Als gemeenschap van gelovigen hebben we de zorg voor elkaar, de zorg voor de wereld om 

ons heen. Opdat er leven zal zijn, voor jou en voor je naaste. Geloven is nooit een privézaak. 

We maken altijd deel uit van een gemeenschap.  God is uit op het goede leven – dat is het 

jaarthema van de Protestantse Kerk dit seizoen -, wil dat mensen het goede spoor vinden en 

leven.  

Matteüs spreekt heldere taal, maar is ook realist. Ook in de eerste gemeente leefde men vaak 

onder de maat. En in onze dagen is dat niet anders. Vandaar dat hij zegt: sluit je ogen niet, 

maar open ze voor dat wat je liever niet wilt zien. Durf onder ogen te zien waar het, juist ook 

binnen de gemeente, nog ontbreekt aan liefde, gelijkheid en zorg. Kritiek en zelfkritiek van de 

gemeente maken dat ze opnieuw naar zichzelf kan kijken, kan ontdekken waar ze steken laat 

vallen en kan veranderen. Spreek elkaar aan op fouten, niet om de ander te kleineren, maar 

om respectvol samen in gesprek te blijven over wat het betekent om als gelovig mens en als 

gelovige gemeenschap te leven. Spreek elkaar aan, om zo samen zicht te houden op het leven, 

op Gods toekomst.   

  

Het kan wel eens moeilijk zijn om elkaar bij de weg van Christus te bepalen.  
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Maar ook in zo’n gesprek met z’n twee-en of z’n drie-en mag je vertrouwen dat de Heer erbij 

is. Dat is de context van die bekende woorden: Waar twee of drie mensen in mijn naam samen 

zijn, ben ik in hun midden.  Het is geen troostwoord voor wie de kerken leger ziet worden. Het 

is onderdeel van de omgangsregeling met mensen die het spoor kwijt zijn. In gesprek met hen 

en in gebed tot God zul je pleiten voor omkeer en bevrijding. Dat opkomen voor het goede 

leven, in Godsnaam, dat is een werk waarin de Heer zelf present is.   

Amen.   

  

  

  

 

 


