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Schriftlezing: 2 Korintiërs 1: 1-2 en 2:14-3:11 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

De gemeente werd het er maar niet over eens wie de nieuwe dominee moest worden. De eisen 

die aan de kandidaten gesteld werden, werden met de week gekker en onmogelijker. Geen 

wonder dat geen enkele sollicitant door de beugel kon. Tijdens één van die ellenlange 

besprekingen greep de voorzitter van de kerkenraad in. Hij haalde een brief uit zijn tas te 

voorschijn en zei dat hij een nieuwe sollicitatiebrief binnengekregen had van een kandidaat 

die waarschijnlijk naar de zin van velen zou zijn. En hij begon de brief voor te lezen: 

‘Ik heb gehoord dat uw gemeente een dominee zoekt en zou me graag als kandidaat voor die 

functie aan u willen voorstellen. Ik denk dat ik enkele kwaliteiten bezit die voor u interessant 

zouden kunnen zijn. Ik heb de gave ontvangen om met overtuigingskracht te preken. Ook heb 

ik een paar resultaten geboekt met dingen die ik geschreven heb. Veel mensen zeggen dat ik 

goed kan organiseren. En inderdaad heb ik in de meeste plaatsen waar ik geweest ben de 

touwtjes vast in handen gehad.  

Er valt op mij ook wel wat aan te merken. Ik ben over de vijftig en ik ben nog nooit langer dan 

drie jaar ononderbroken in een gemeente geweest. Enkele van deze gemeenten heb ik moeten 

verlaten vanwege onenigheid. Ook mag ik niet verzwijgen dat ik drie of vier keer in de 

gevangenis gezeten heb, al was dat niet vanwege een echt misdrijf. Mijn gezondheid laat te 

wensen over, maar toch werk ik nog veel. Van tijd tot tijd werk ik nog in mijn eigen vak, om 

mijn brood te verdienen.  

De gemeenten die ik tot dusverre gediend heb, waren in het algemeen klein, ook al bevonden 

ze zich in grote steden. Op de meeste plaatsen stond ik nu niet bepaald op goede voet met de 

leiders van de andere godsdienstige gemeenschappen. Om de waarheid te zeggen zijn enkelen 

mij vijandig gezind geworden, hebben me voor het gerecht gesleept en me om het hardst 

bestreden. Bestuurlijk werk is niet mijn sterkste punt. Ik sta bekend als iemand die ter plekke 

vergeet wie hij heeft gedoopt. Toch zou ik mijn best doen om uw gemeente te dienen, zelfs als 

ik er af en toe iets zou moeten bijverdienen’. 

De brief gaf een enorme opschudding. Men vroeg zich in de vergadering af hoe zo’n man, met 

een strafblad, ziekelijk, een ruziezoeker en nog vergeetachtig ook, het in z’n hoofd haalde om 

te solliciteren. Dat was zo buitengewoon, dat men erop stond om de naam van deze 

onmogelijke dominee te weten. De voorzitter van de kerkenraad antwoordde: ‘Dames en 

heren, het is de apostel Paulus’.  
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Tja, gemeente, ik moest denken aan dit verhaal van W.D. Zimmermann vanwege het 

beroepingswerk binnen de PGA-B in de afgelopen periode en nu het gaat over Paulus en zijn 

brief aan de gemeente in Korinte.  

De wijze waarop hij zichzelf introduceert in zijn brief roept in eerste instantie wel wat 

ergernis bij me op: apostel van Christus Jezus door de wil van God. Kan dat niet wat minder? 

Stelt hij zichzelf zo niet a priori boven alle kritiek?  

We kunnen de denktrant en het optreden van Paulus alleen goed begrijpen, denk ik, wanneer 

we het plaatsen in de hele context van zijn ervaringen. De meesten van jullie zullen het 

verhaal wel kennen. Saulus – zo heette hij aanvankelijk – was een vervolger van de navolgers 

van Jezus. Op weg naar Damascus wordt zijn leven compleet overhoop gegooid. Een licht 

omstraalt hem en hij hoort de stem van Jezus die tegen hem zegt: Saul, waarom vervolg je 

mij?  

Na die ervaring is hij een ander mens, een nieuw mens, een mens van Christus. Met tomeloze 

inzet gaat hij het evangelie van Christus verkondigen. Wat een verandering! De oude Saulus 

is als het ware gestorven en begraven, en een nieuwe Paulus is opgestaan.  

Vanuit die omslag in zijn eigen leven heeft hij voortaan ook naar Christus gekeken. Al die 

dingen die in de evangeliën centraal staan: gelijkenissen, genezingen, maaltijden met 

tollenaars en zondaars – Paulus hoor je daar niet over. Zijn centrale boodschap is: Jezus is 

gekruisigd en opgewekt. Dat was wat hij ook zelf beleefd had. In de verandering in zijn leven, 

die bevestigd was in zijn doop, was hij zelf met Christus gestorven en opgestaan.  

Ook na zijn ‘bekering’ wordt Paulus daar steeds weer bij bepaald. Tijdens zijn reizen heeft hij 

de dood meermalen in de ogen gekeken. Zijn activiteiten gingen zeker niet van een leien 

dakje. Ook dat bepaalde hem bij het lijden en sterven van Christus.  

En ook in de gemeenten die hij stichtte en waar hij kwam, ondervond hij veel tegenwerking. 

Hij werd daar geconfronteerd met zijn eigen beperkingen. Ook hierin zal hij zich in Christus 

hebben herkend, die evenmin een succesfiguur met maatschappelijk aanzien was.  

Paulus noemt zich dan wel apostel van Christus Jezus door de wil van God, maar hij zal zich 

niet op zijn eigen kwaliteiten of prestaties laten voorstaan, hooguit op zijn eigen lijden. Want 

daarin weet hij zich verbonden met de gekruisigde Christus.  

 

In Korinte heeft Paulus te maken met allerlei concurrenten, predikers die hun ideeën aan de 

man proberen te brengen en mensen proberen te overtuigen van hun gelijk. Om hun autoriteit 

te onderbouwen dragen ze aanbevelingsbrieven met zich mee. Het is als een referentie bij een 

sollicitatie: een ander beveelt je aan als een goede kandidaat. Dat is toch mooi als anderen 
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positief over je schrijven. Zou Paulus ook niet eens zulke aanbevelingsbrieven moeten kunnen 

overleggen? Of is hij zo’n minkukel dat niemand hem echt ziet zitten?  

Ach, zegt Paulus, kijk nou maar niet naar wat  geschreven wordt, maar naar wat gedaan 

wordt. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen 

aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief.  

 

Dat is wel een vondst van Paulus. Jullie, gemeente van Korinte, zijn zelf mijn 

aanbevelingsbrief. Want wat er in Korinte is opgebloeid aan geloof, dat moet wel van God 

komen. Paulus, die deze gemeente heeft gesticht en haar ook op afstand kritisch en 

bemoedigend volgt, hij is daarmee een werktuig in Gods hand, een dienaar van wat God met 

mensen wil. Paulus noemt de gemeente zelfs een brief van Christus.  

Nu is onze situatie natuurlijk anders dan die van Paulus en de door hem gestichte gemeente in 

Korinte. Maar ik vind het wel een uitdagend beeld. De gemeente als een brief van Christus.  

Zouden we dat als Pelgrimskerk zijn? Laten we met elkaar iets van Christus zien? Kunnen de 

mensen hier in Buitenveldert ‘God lezen’, God leren kennen door te kijken naar ons, naar hoe 

wij met elkaar omgaan en in de wereld staan? Een brief bestaat niet omwille van zichzelf, 

maar om een boodschap van de afzender over te brengen aan de lezers. Zo bestaat de 

gemeente toch omwille van Christus en zijn goede boodschap aan de wereld. Maar ja, soms 

voelen we ons wellicht als een vodje papier dat in de prullenbak ligt te wachten op de 

papierversnipperaar. Gefixeerd als we zijn op ons eigen voortbestaan, op ledenaantallen en 

financiële prognoses.  

Maar lezen mensen in ons iets over de liefde van God voor ons mensen en voor deze wereld? 

Over Gods bedoelingen en zijn richtlijnen voor een goed leven en samenleven? Over 

gerechtigheid, vrede, verzoening? Over Gods grenzenloze trouw? Paulus zegt: deze 

boodschap is met de Geest van de levende God in het hart van mensen geschreven.  

Zijn wij leesbaar in een maatschappij waar vaak het recht van de sterkste geldt? Is er in ons 

hart een boodschap van Gods voorkeur voor de zwakkeren en uitgestotenen?  

Zijn wij leesbaar in een door haat en vergelding vergeven wereld? Is er in ons hart een 

boodschap van vergeving en verzoening?  

Zijn wij leesbaar voor vluchtelingen en asielzoekers die alles achter hebben moeten laten en 

hier een nieuw bestaan proberen op te bouwen? Is er in ons hart een boodschap van warmte en 

gastvrijheid?  

Zijn wij leesbaar voor mensen die ten einde raad zijn en vastgelopen met hun leven? Is er in 

ons hart een boodschap van licht en uitzicht?  
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Wellicht vinden we het veiliger en gemakkelijker om ons vast te klampen aan geschreven 

regels, wetten, kerkordes. Dat geeft houvast. Maar, zegt Paulus: het gaat niet langer meer om 

het verbond, opgetekend in regels, in inkt, in stenen platen, maar het gaat om het verbond dat 

is geschreven in uw eigen hart, het verbond in de Geest van God. Denk ook maar aan de 

profetie uit Jeremia 31, die we hebben gelezen.Want de letter doodt, maar de Geest maakt 

levend, aldus Paulus.   

Maar al te vaak zijn mensen op de kerk afgeknapt, omdat ze geen wervende, persoonlijke 

brief was, maar veeleer een epistel met voorgegeven antwoorden, geen ruimte voor eigen 

vragen, veroordelingen.  

 

Een brief van Christus zijn. Wat een hoge roeping. De moed zou je toch in de schoenen 

zakken!  

Ja, maar laten we allereerst niet vergeten dat Paulus de gemeente als geheel aanspreekt. Het is 

geen eenzaam avontuur, geen ieder voor zich. Een echt persoonlijke brief schrijven kan al 

moeilijk zijn: hoe vind ik de juiste woorden, hoe tref ik de goede toon, hoe veroorzaak ik geen 

pijn of hoe creëer ik geen misverstanden? Hoe zou ik dan zelf, iedere dag maar weer, een 

leesbare brief van Christus kunnen zijn? Het is goed om het te proberen en soms laat je een 

prachtige volzin zien of welluidende poëzie, maar vaak is het ook maar wat gestamel en 

gestuntel. Paulus zegt: jullie zijn het samen, als gemeente. met elkaar vormen we een 

boodschap, een brief. Een levende brief, waarin mensen kunnen lezen wat God met ons en 

onze wereld bedoelt.  

En laten we ook niet vergeten dat we een brief van Christus zijn. De gemeente van Korinte is 

weliswaar door Paulus gesticht en is daarom zelf een aanbevelingsbrief voor zijn werk als 

apostel. Maar de afzender van de brief is Christus. Korinte is niet de gemeente van Paulus, 

maar de gemeente van Christus. Dat vind ik het mooie van kerk-zijn. We komen uiteindelijk 

niet bij elkaar omdat we elkaar zo aardig vinden of omdat we zo’n warme en gezellige band 

hebben met elkaar, maar omdat de Heer zelf ons roept tot zijn gemeente. Dat troostte me 

vaak, wanneer ik me zorgen liep te maken over de toekomst van de kerk in Nederland, van de 

gemeente in Amstelveen-Buitenveldert. Het was niet míjn gemeente. Er gaat een verhaal over 

paus Johannes XXIII. Een zware verantwoordelijkheid drukte op zijn schouders en na een 

lange dag vol zorgen bad hij in zijn avondgebed: ‘Heer, het is úw kerk; ik ga nu slapen.’ Ja, in 

goede tijden en in slechte tijden: het is Christus’ gemeente. Hij zal ervoor zorgen. Ik geloof 

niet dat de Heer op de delete-knop zal drukken om zijn brief te verwijderen.  
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Kortom: de gemeente hoeft die brief niet zélf te schrijven en kán dat ook niet. we hoeven 

‘alleen maar’ leesbaar te zijn als brief van Christus, die het verhaal vertelt van God-met-ons. 

 

We zijn wel geroepen ‘gemeente-met-een-luchtje’ te zijn. Paulus schrijft namelijk ook in het 

gelezen gedeelte dat de kennis over God is als een aangename geur. Deze geur wordt 

verspreid door mensen. Een fascinerend beeld. Geuren spelen een grote rol in het leven van 

mensen. Tijdens de coronapandemie hoorde je vaak dat mensen het zo erg vonden dat ze hun 

reukvermogen kwijt waren. Als je bij iemand komt en de geur van verse koffie komt je al 

tegemoet, dan weet je: er wordt op mij gerekend, ik ben hier welkom, er hangt een sfeer van 

gastvrijheid. Maar ook mensen hebben hun eigen geur. Het schijnt dat aantrekking en 

afstoting voor een groot deel (onbewust) bepaald worden door geuren. Zelfs verliefdheid is 

mede een kwestie van geur.  

Verspreiden wij de kennis over God als een aangename geur? Als mensen bij ons komen 

snuffelen, in de Pelgrimskerk, wat ruiken ze dan bij ons? Is het aangenaam, geliefd, 

vertrouwd? Of is het juist afstotend? Zouden mensen aangetrokken kunnen worden tot God, 

tot Christus door een uitnodigende, hartveroverende geur die hen tegemoet komt?: ja, het is 

geweldig om God te kennen, om bij Christus te horen.  

Misschien kan het een omschrijving worden van onze gemeente in een toekomstig  

beleidsplan: gemeente-met-een-luchtje. Maar wat voor één? 

Amen.  

 

 

 
 


