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Tekst voor zondag 26 september 2021 in de Pelgrimskerk te Buitenveldert 

 

Gelezen: Numeri 11: 24 t/m 29 

               Marcus 9: 38 t/m 40 

 

Marcus 9: 40 

 

'Want wie niet tegen ons is, is voor ons....' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 

1. Een tijd geleden belde een moeder van een jong gezin mij overstuur op. 

Ze had de buren op bezoek gehad. 

Aardige mensen.  

Het waren Jehova's Getuigen. 

Daar hadden ze het vrijwel de hele avond over gehad.  

Toen ze weer naar huis waren gegaan, wist onze moeder niet meer hoe ze het had. 

Ze was er angstig en nerveus van geworden. 

Ze hoorde er niet bij. 

De Jehova's Getuigen beweren, dat alleen zij het bij het rechte eind hebben en 

daardoor tot de uitverkorenen behoren, terwijl de rest van de wereld verdoemd is. 

Een sektarische beweging gebaseerd op angst. 

Vooral als je zoals in deze tijd een periode meemaakt, waarin je zelf wat onzeker 

bent geworden, kan dat een diepe indruk achterlaten. 

Ze kwamen dan ook heel overtuigend over…geen greintje twijfel…en wie twijfelt 

er niet bij tijd en wijlen? 

Die flinke muur van zekerheid houdt de Jehova’s getuigen binnen de eigen groep, 

maar sluit daardoor wel anderen uit, die tastend met vallen en opstaan onder weg 

zijn. 

Angst en een afwijkende identiteit als middel om de zaak bij elkaar te houden. 

De christelijke gemeenschap, zoals wij die kennen, ziet er anders uit. 

Zij sluit uit principe geen mensen uit, maar juist in. 

Onze Heer kent geen voorwaarden vooraf. 

Mensen zijn hier mondig en houden te allen tijde hun eigen verantwoordelijkheid. 

Er gaan geen bevelen uit van welke instituut dan ook. 

Wij hebben het dan ook niet gemakkelijk met onze identiteit. 

In zwaar orthodoxe kringen ligt dat anders. 

Daar is de identiteit overduidelijk aanwezig. 

Men gaat als zondige mensen in het zwart naar de kerk en de vrouwen dragen 

hoedjes uit de tijd van mijn grootmoeder en hebben een haardracht, die ik mij ook 

nog wel van haar herinner. 

Hoe zien wij eruit? 

Als je ons ziet lopen, dan kan je meestal niet zien, of we onderweg zijn naar een 

verjaardag of naar een kerkdienst. 

Daar halen wij onze identiteit dus niet vandaan. 

Waarvan dan wel, en wat houdt onze identiteit dan in? 

2. De vraag naar de eigen identiteit, naar wie wij zijn en waar we voor staan, is 

vanmorgen aan de orde. 



“Meester, wij hebben iemand gezien, die in uw naam demonen uitdreef en we 

hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde 

aansluiten”. 

Vanmorgen blijkt er iemand te zijn, die in de naam van Jezus mensen bijstaat in 

hun ellende, hen zelfs geneest en die niet bij de groep van volgelingen wil horen. 

Dat komt de leerlingen vreemd over. 

Het is zelfs zó bedreigend , dat ze het hem proberen te beletten. 

Waarom? 

Zij, de leerlingen, hadden er veel voor over gehad. 

Ze hadden alles in de steek gelaten om Jezus te volgen. 

Ze hadden een andere identiteit aangenomen: Eerst vissers en waren nu als 

leerlingen van deze rabbi vissers van mensen geworden. 

Als je ze nu zou vragen, wie ze zijn, dan geven ze daar een ander antwoord op, 

dan toen ze nog niet door Jezus achter hun netten waren weggeroepen. 

De leerlingen van Jezus zijn ze nu apostelen voor het Rijk van God geworden. 

Het is die identiteit, die in hun ogen vanmorgen staat te wankelen. 

Iemand, die niet weggeroepen is uit het dagelijkse bestaan om Jezus te volgen, doet 

hetzelfde als zij. 

Dat kan natuurlijk niet! 

Als je bedenkt, wat zij er voor over hebben gehad, dan kan je toch niet die man z'n 

gang maar laten gaan? 

Met nadruk wordt hier gezegd, dat de persoon in kwestie Jezus niet volgt. 

Niet tot de gemeente behoort en toch namens Jezus handelt. 

Een charlatan, een kwakzalver dus. 

Johannes begint erover en ook dat is vreemd.  

Normaal zou je denken, dat is toch echt iets voor Petrus...maar nee...Johannes. 

De ergernis wordt breed gedragen. 

Iemand, die niet tot onze groep hoort, doet precies dat, waartoe wij gerechtigd zijn, 

namelijk in de Naam van de Heer te handelen. 

De leerlingen zijn bang hun identiteit te verliezen! 

De grens tussen zij en wij vervaagt. 

Jezus ziet dat niet zo, want als iemand in zijn naam goed doet, dan is het 

onwaarschijnlijk dat hij het volgende moment kwaad van hem zal spreken. 

Belet het hem dus niet! 

Wie niet tegen ons is, is voor ons! 

Natuurlijk, je moet stevig in je schoenen staan, wil je iemand de ruimte geven 

namens jou iets te doen, waarvoor je hem geen opdracht hebt gegeven. 

Stel je eens voor, dat er iemand zou zijn die in jouw naam iets zou doen en je 

weet er niets van! 

We zouden op onze achterste benen staan. 



Dat doen de leerlingen dan ook. 

Jezus niet. 

Hij onderscheidt personen van zaken. 

De zaak, die gediend wordt, is belangrijker dan hijzelf. 

Hij staat in dienst van het Rijk van God...en daar gaat het om! 

De identiteit van de gemeenschap, waartoe je wilt behoren, is te allen tijde 

verbonden met de mensen, die zich daaraan willen conformeren. 

Je kunt je eigen identiteit namelijk alleen onderscheiden als je die vergelijkt met 

een andere, die van jou verschilt. 

Dat zegt natuurlijk wat van jezelf...en dat is ook het wezen van het hebben van een 

identiteit. 

Het zegt wat van jezelf. 

Wie ben je en waar sta je voor? 

Op zich een goede zaak, alleen onze christelijke identiteit is blijkbaar 

ondergeschikt aan de Zaak, die gediend moet worden. 

Dat is heel Bijbels…lees de eerste lezing uit Numeri 11 nog maar eens na. 

De zaak prevaleert. 

Voor degenen, die tot de groep behoren, een moeilijk gegeven. 

Want waar blijf je zelf dan? 

Waar is je identiteit gebleven? 

3. Dat geldt natuurlijk ook voor ons. 

Het liefst zien we, dat christenen er allemaal gelijk over denken en een zelfde 

identiteit hebben aangenomen. 

Het werkt niet....er zullen altijd anderen zijn. 

Vroeger, in mijn jeugd, zag je dat niet zo. 

Alleen de gemeenschapszin van toen was vaak uit nood geboren: je kon nergens 

anders naar toe. 

Als je afhankelijk was als werknemer, of als middenstander met een eigen winkel,  

dan moest je vaak op de kleine steentjes lopen. 

Je conformeerde je aan wat anderen vonden, wie je moest zijn.  

In de gemeenschap rondom Jezus echter is eenheid in verscheidenheid een 

groot goed, waarbij moeten en geloven nooit samen gaan. 

De Zaak van het Koninkrijk van God gaat voor.  

Mensen, zoals u en ik, we hebben moeite om onderscheid te maken tussen personen 

en zaken. 

Niet alleen Johannes…wij allemaal. 

Het is van alle tijden en plaatsen.  

Als mensen van buiten de eigen kring zich inzetten voor dezelfde zaak, dan is dat 

toch alleen maar toe te juichen? 

Belet het ze niet. 



Ja maar...waar blijven wij dan? 

Waarom zou je dan nog christen willen zijn, als het ook anders kan? 

Ach, beste mensen, dacht u nu werkelijk, dat er ook maar iemand zou zijn, die in de 

naam van Jezus Christus demonen uitwerpt, als Jezus er niet zou zijn geweest? 

Dacht u nu werkelijk, dat als er geen mensen zouden zijn geweest, die vanuit het 

evangelie de wereld waren ingetrokken, wij nu zouden spreken over zoiets als  

de rechten van de mens? 

Dat wij een Amnesty International zouden hebben, of ontwikkelingssamenwerking 

op onze begroting, of het Rode Kruis, zelfs als die organisaties maatschappelijk 

gezien geen christelijk verwijzingen meer laten zien!  

De meeste zieken- en verzorgingshuizen hebben kerkelijke wortels. 

De taak van de leerlingen - maar ook van ons is duidelijk - en daarmee ook haar 

identiteit. 

Zij dienen het initiatief te nemen, omdat zij drinken uit de bron van geloof, 

hoop en liefde… 

De agapé: de onbaatzuchtige liefde tot behoud van de ander. 

Het cement voor de eenheid in verscheidenheid. 

De zorg voor onze identiteit kan echter nooit doel op zich zijn! 

Voor Jezus is de christelijke gemeenschap een middel om de wereld te redden...een 

service-instituut voor het heil. 

Via die gemeenschap gaat het om de wereld. 

Daarom is de gemeenschap van christenen uitermate belangrijk. 

De keuze om samen iets te doen ook van fundamenteel belang. 

Niet in de eerste plaats, om zichzelf in stand te houden, maar om de zaak van 

God te dienen in een wereld, die daar niet van verstoken kan en mag blijven. 

4. Binnen die gemeenschap (maar ook daarbuiten) zal ieder individu(e) tot zijn en 

haar recht dienen te komen. 

Daarom dienen we elkaar te respecteren...ruimte voor elkaar te maken...om zo in 

alle verscheidenheid onszelf in te zetten voor de zaak van Jezus Christus. 

Die individuele verscheidenheid vindt haar identiteit in de gezamenlijkheid, in 

dat wat we samen hebben: Jezus Christus. 

Dat komt niet in mindering van onze individualiteit. 

Daarom kunnen we als individuele mensen samen over de eigen grenzen heen 

kijken. 

Onszelf blijven en toch elkaar vasthouden. 

Als we dat met elkaar hebben bereikt, kunnen we met de Heer zeggen:  

Wie niet tegen ons is, is voor ons. 

Lof  zij U Christus, in eeuwigheid, 

Amen. 


