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Schriftlezing: 2 Korintiërs 12: 1-10   

  

Gemeente van Jezus Christus,  

  

Ben je ook wel eens of meermalen gekwetst en gewond geraakt binnen de kerk? Ik bedoel niet 

het gebouw, dat je je hoofd stoot of zo of dat je trommelvliezen scheuren door het orgelspel, 

maar de gemeenschap, je medegelovigen. Ja, je gelooft in God, je houdt van Jezus, de kerk is 

je lief, maar o, o o… wat kun je teleurgesteld raken in je zusters en broeders. Je hebt het 

moeilijk, maar juist dan zie je niemand van de kerk. De dominee zegt iets verkeerds. De harde 

omgang soms met elkaar, de onverdraagzaamheid, de gelijkhebberigheid, al die opgeblazen 

ego’s. In mijn eerste gemeente heb ik eens voorgesteld om lachspiegels op te hangen in het 

portaal van de kerk. Dan kun je jezelf misschien wat meer relativeren en lachen om jezelf. 

Sommigen werden daar ook weer boos over natuurlijk.   

  

Hoe dan ook… er is niets nieuws onder de zon. Zulke ervaringen zijn van alle tijden, ze 

bestonden al ten tijde van de eerste gemeenten, in de tijd van Paulus.   

In de hoofdstukken 10 tot en met 12 van de tweede brief aan de Korintiërs reageert Paulus 

heel emotioneel en gepassioneerd. Hij wordt door de mensen in Korinte naar beneden gehaald 

en afgewezen, beschouwd als een dwaas. Naast Paulus waren daar veel andere predikers die 

het evangelie verkondigden. Er is concurrentie tussen hen. En Paulus komt gemakkelijk in 

hun schaduw te staan. Dat heeft er mee te maken dat deze andere mensen welsprekend waren. 

Ze beheersten de kunst van het debatteren en voordragen. Ze hadden een goede publieke 

performance. En Paulus, ach zeiden de mensen, in zijn brieven blaast hij wel hoog van de 

toren, maar als je hem ziet en hoort, stelt hij niet zoveel voor. Een beetje een minkukel.  

Welnu, zegt Paulus, jullie beschouwen mij als een dwaas, laat mij dan ook als een dwaas 

reageren. Hij laat zich niet voorstaan op bepaalde kwaliteiten en ervaringen, maar op zijn 

zwakheid. Jullie weten, zegt ie, dat er een smet op mijn CV is, een doorn in mijn vlees, door 

Satan erin gestoken om mij voor altijd te herinneren aan mijn kwetsbaarheid en ervoor te 

zorgen dat ik niet naast m’n schoenen zal lopen. Jullie weten allemaal van mijn zwakheid. Ik 

heb de Heer gebeden om die van mij weg te nemen. Maar Hij, in zijn wijsheid, heeft dat niet 

gedaan en het is me duidelijk geworden dat juist zo zijn genade kan werken. De zwakheid die 

ik weg wil bidden is juist de bedding voor mijn kracht uit Hem.   
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Geleerden hebben zich de eeuwen door er het hoofd over gebroken wat deze zwakheid wel 

geweest kan zijn, die doorn in het vlees. Er zijn vele uiteenlopende hypothesen over. Een 

studiegenoot van me merkte eens heel nuchter op: Paulus zal wel in de struiken zijn gevallen.  

We weten het niet, maar het lijkt te maken te hebben gehad met hoe Paulus overkwam op de 

mensen, iets wat z’n gezag als prediker aantastte.   

Die woorden uit 2 Korintiërs 12: Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt 

zichtbaar in zwakheid – ik vind het heel fascinerende woorden. Herkenbaar ook. Ik zou 

waarschijnlijk niet geweest zijn wie ik nu ben, in mijn theologie, in mijn pastoraat, in alles, 

zonder bepaalde diepingrijpende levenservaringen. Wat aanvankelijk ervaren wordt als een 

doorn in het vlees, een engel van Satan, kan later een bron van kracht blijken te zijn. Ook dat 

kan een vorm van gebedsverhoring zijn.   

  

Paulus zegt: ik weet dat ik een feilbaar mens ben met zwakheden die voor iedereen zichtbaar 

zijn. Alles wat mensen over me zeggen is waarschijnlijk waar, maar: is de kernwaarheid van 

het evangelie niet dat in die zwakheid Christus komt met zijn genade en ons aanvaardt en 

liefheeft? Waar we onze feilbaarheid en menselijkheid aanvaarden – is het niet daar dat we 

het diepst de kracht van Christus ontmoeten en ontdekken dat we geen schone schijn op 

hoeven te houden omdat hij ons aanvaardt?   

Ik vind dat zo bemoedigend en troostrijk. Maar tegelijk worstel ik ook met die woorden, vind 

ik ze moeilijk.   

Soms zit ik te tobben over mijn eigen zwakheden als predikant. Ook ik kan geen schaap met 

vijf poten zijn. En dan zie ik collega’s die betere managers zijn of ik worstel met mijn eigen 

verlegenheid. Het is niet altijd makkelijk om mijn eigen zwakheden te aanvaarden en te 

relativeren. Als ik nu terugkijk op de afgelopen veertig jaar, drie weken voor het einde van 

mijn actieve ambtsperiode, dan heeft het altijd aan me geknaagd, het gevoel het niet goed te 

kunnen, mislukt te zijn als predikant. Ik accepteer die woorden wel, dat Gods genade mij 

genoeg moet zijn, maar het ging nooit zonder slag of stoot, niet klakkeloos.   

Misschien herken je het zelf ook dat je je wel eens vergelijkt met andere mensen, juist ook om 

jezelf in het vizier te krijgen. Wie ben ik? En je ziet hoe anderen het er vanaf brengen in het 

leven. Succesvoller of juist niet. Dat begint al op school, dat je jezelf vergelijkt met andere 

leerlingen, en soms gaat het het hele leven zo door.   

En dan beoordelen we nog zo vaak met de maatstaven van de wereld, zegt Paulus. Presentatie 

en performance, uiterlijk succes, schoonheid, likes op Facebook en Instagram… Hoge 
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maatstaven, perfectionisme, burn outs komen meer voor dan ooit tevoren. We zijn vaak meer 

gefixeerd op een extreme make over van ons lichaam dan op een make over van onze ziel, een 

bekering. Dat je een grote auto onder je kont hebt of een kekke facelift lijkt meer indruk te 

maken dan de manier waarop je met Christus leeft. Een heldencultus komen we op alle 

terreinen van het leven tegen: in de showbizz, in de politiek, in de sport. En, dichter bij huis: 

waarschijnlijk toch ook binnen onze kerken. Als je sommige  beroepingsadvertenties bekijkt – 

daar sla je steil van achterover.   

Anderhalf jaar geleden had je een preekwedstrijd voor theologen, een preekfestival. Misschien 

wel goed om het beste uit predikanten te halen, maar toch ook kwamen zo de maatstaven van 

de wereld de kerk binnen. 

 

Eigenlijk is het een heel actueel debat tussen Paulus en zijn Korintiërs, een debat over de 

cultus van ‘sterke persoonlijkheden’.   

Soms raken we onder de indruk van bepaalde “geloofshelden”: televisiedominees 

bijvoorbeeld met een krachtige prediking. In de Verenigde Staten heb je die meer dan bij ons. 

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen roerden ze zich danig. ‘God heeft mij 

geopenbaard dat Trump zal worden herkozen.’ De afloop heeft laten zien wat dat waard is. 

Maar zit het daarin? In al die bijna veertig jaar dat ik predikant ben, heeft het pastoraat mijn 

hart gehad. In het pastoraat ben ik zo vaak onder de indruk van heel gewone mensen, die naar 

de maatstaven van deze wereld als zwak of kwetsbaar te boek staan. Mensen bij wie je je 

afvraagt: waar halen ze het vandaan? Iemand die ondanks alle tegenslagen in het leven toch 

doorgaat. Iemand die met een handicap positief in het leven staat en veel voor anderen 

betekent. Iemand die ongeneeslijk ziek is en met rust en overgave haar leven terug kan geven 

aan God.   

De emotie en de boosheid van Paulus spatten als het ware van de bladzijden af die hij hier 

schrijft. Hij wil gewaardeerd en gerespecteerd worden voor wat hij is: een mens die in 

zwakheid zijn roeping probeert te vervullen om het goede nieuws van de redding door 

Christus aan de wereld te brengen. Is dat niet de roeping van ieder van ons? Dat is onze schat.  

Maar die schat hebben we – zo zegt Paulus in hoofdstuk 4 van deze brief – in aarden potten. 

Want dat zijn we: aarden potten – broos en breekbaar, zwak. Maar ook door zwak materiaal 

kan God z’n kracht tonen.   

Paulus had op weg naar Damascus een Christuservaring gehad, die zijn bestaan radicaal 

veranderde. Van een vervolger wordt hij een propagandist voor de weg van Jezus. Vanuit die 
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ervaring spreekt hij over de weg van Jezus en bouwt hij gemeenten op. De Christuservaring is 

de wegwijzer, maar het gaat uiteindelijk om het gaan van de weg. Maar is dat genoeg? Er zijn 

er in Korinte bijv. die bijzondere ervaringen hebben, die in extase raken, in klanktaal spreken, 

extatisch en spectaculair. Zij krijgen al snel goeroefuncties. Zij krijgen het voor het zeggen en 

trekken volle zalen. ‘Zij zijn de enige echte.’ Paulus wordt in een hoek gedrukt in die 

gemeente. Daar beschrijft hij wat hij – vermoed ik – liever voor zichzelf had gehouden, een 

intense godservaring. Een ervaring van intreden of uittreden. Paulus weet het zelf niet precies. 

Gaat het om Paulus of om een ander? Het is niet zo duidelijk, omdat hij in de derde persoon 

spreekt. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om Paulus zelf. Als teken van terughoudendheid 

spreekt hij over zichzelf als over een ander.  

Want het gaat uiteindelijk niet om hem, maar om Christus.  

Nee, ik ben geen geloofskampioen, zegt Paulus, ik weet dat net zo goed als jullie. Maar het 

hele punt van het evangelie is nu juist dat we dat ook niet hoeven te zijn. Christus neemt ons 

zoals we zijn en begint onze verandering en de verandering van de wereld van hieruit. De 

zwakheid van de menselijke onvolmaaktheid maakt Christus’ kracht mogelijk, is een kanaal 

van zijn genade.   

  

Misschien wilden de Korintiërs deze boodschap van Paulus niet graag horen. Het ging er in 

hun gemeente heel anders aan toe. Maar wellicht is het voor ons ook geen gemakkelijke 

boodschap. Maar al te vaak verwonden en kwetsen we elkaar in het kerkelijk bedrijf, door 

onze zwakheden, door ons onvermogen elkaar te aanvaarden en te respecteren als mensen die 

geroepen en geliefd zijn door God.   

De gemeente van Christus is niet anders dan welke andere menselijke gemeenschap ook in 

haar zwakheid en feilbaarheid. Maar wanneer hier dingen mis gaan, doet het juist extra pijn 

(dat zeggen mensen ook wel eens: dat dit nou juist in de kerk gebeurt), omdat we zo graag 

dicht bij het Koninkrijk willen leven, een leven willen leiden waar liefde, gerechtigheid en 

vrede overvloedig aanwezig zijn. Maar God gaat wel met ons door, in zijn genade, in zijn 

onverdiende goedheid.  

  

Paulus modelleerde zijn eigen leven naar Jezus Christus. Hoe begon dat? Een kind dat in een 

doek gewikkeld in een voederbak ligt. Zo werkt God, zo weerloos en zwak. In zijn zwakheid 

is God machtig, is Hij Immanuël, God met ons. Over anderhalve week begint de 

veertigdagentijd, een periode waarin we stil staan bij het lijden en sterven van Christus. Op de 
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Paasmorgen wordt geen krachtpatser opgewekt, maar de gekruisigde. Een weerloos mens, 

teruggedrongen tot op het kruis en in het graf geduwd.  De dwaasheid van het evangelie 

beschaamt de wijsheid van de wereld. In mijn zwakheid ben ik sterk, schrijft de apostel. Juist 

in zijn zwakheid kan hij het beste werktuig van Gods genade zijn. Van vele figuren in de 

bijbel ligt hun ondergang in hun sterk willen zijn.   

God wil ieder van ons gebruiken in zijn dienst, met alle gaven en gebreken die ons eigen zijn. 

  

In stoeipartijen zeiden wij vroeger soms: genade of je leven. Het evangelie zegt ons: genade 

is je leven.   

Amen.   

  

  

 


