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titel: Niets in mijn handen.  
 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Van tijd tot tijd horen we dat het niet goed gaat met de kerken in Nederland en in 
Europa. Men telt het aantal leden van de kerken, men telt het aantal mensen dat 10 
regelmatig naar de kerk gaat, men telt het aantal jonge mensen dat regelmatig naar 
de kerk gaat en ja hoor....het zijn er minder dan een aantal jaren geleden. En zo lang 
als ik predikant ben, dus ruim 30 jaar, hoor ik deze berichten of ik lees ze. En ik denk 
dat de onderzoeken, het tellen dus, echt eerlijk is gedaan en dat het waar is wat eruit 
komt.  15 
 
Je zou je dus zorgen kunnen maken over de toekomst van de kerk, de kerken zoals 
wij die kennen en die wij met enige regelmaat bezoeken. En kerkmensen maken zich 
zorgen. En zeker als er weer een kerkgebouw afgestoten wordt, dan bekruipt het 
gevoel: hoe lang nog gaat dit door, hoe lang nog kerken we, hoe lang nog kunnen we 20 
kerk zijn? Ja, de toekomst van de kerk is onzeker, zou je kunnen denken. In ieder 
geval in Nederland en in Europa. Buiten Europa is het anders, in Nepal en in China 
bijvoorbeeld groeit het christendom, in Latijns-Amerika ook. Maar hier bij ons is dat 
heel anders. Wat zal de toekomst zijn van onze kerk? 
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Ik kom hierop naar aanleiding van de lezing uit Zacharia, de eerste lezing van 
vanmorgen. Want daar worden bijzondere dingen gezegd, zeker gezien de tijd 
waarin ze worden gezegd. De profeet Zacharia, één van de kleine profeten, trad op 
in het tweede jaar van koning Darius, volgens de geschiedenisboeken was dat in 520 
voor Christus. Het volk van Israël was toen in ballingschap en Jeruzalem was 30 
verwoest. En juist in die tijd zegt Zacharia dat grote en machtige volken naar 
Jeruzalem zullen komen om de God te smeken en te vereren. Naar Jeruzalem, terwijl 
het verwoest is. Jeruzalem zal worden herbouwd, net als de tempel, het verwoeste 
Jeruzalem is het einde niet. Nee, de plaats om God te vereren, die plaats zal er weer 
zijn. En tien mannen uit volken met verschillende talen zullen een joodse man bij de 35 
slip van zijn mantel grijpen, zoals Zacharia zegt. 
 
En volgens mij geldt dat ook voor onze kerken, voor het christendom, ook voor het 
christendom in Europa. Ik weet heel goed dat de kerkelijke gemeenten over het 
algemeen kleiner zijn dan eerder, ik weet heel goed dat de protestantse kerk in 40 
Nederland landelijk steeds minder leden heeft. Ik weet als voorzitter van de classis 
dat deze protestantse kerk bovenplaatselijk anders georganiseerd zal worden, als 
gevolg van de jarenlange krimp en toch stel ik dat wat lang geleden voor Jeruzalem 
gold ook voor onze kerk zal gelden. Misschien zal het heel anders worden, misschien 
krijgen kerkdiensten een ander gezicht en een andere vorm, misschien zullen we 45 
veel meer huisgemeenten krijgen of wat dan ook, verdwijnen zal de kerk niet, ook 
niet uit Europa.  
 



En kan ik dat bewijzen? Nee, ik kan het niet bewijzen. Ik kan het zelfs niet staven met 
feiten, ik kan ook niet wijzen naar trends die mijn uitspraak kunnen  ondersteunen, ik 50 
heb eigenlijk niets in mijn handen.  Ik voel mij als één van die tien mannen uit de 
volken die een joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen. Een joodse man met de 
naam Jesus. Zacharia kende hem niet, kon hem onmogelijk kennen, want Jesus 
leefde veel later. En Jesus leeft niet meer, niet meer bij ons, dus letterlijk kan ik die 
slip van de mantel ook niet grijpen, maar wel op een andere manier.  55 
 
Het onmogelijke wordt mogelijk, vijfduizend mensen hebben genoeg aan vijf 
gerstebroden en twee vissen. Sterker nog, men houdt twaalf manden over als 
iedereen volop heeft gegeten. Onmogelijk, rekenkundig al helemaal, maar het 
gebeurt. En hoe? Dat weet ik niet, dan sta ik alweer met niets in mijn handen.  60 
Maar ik zie wel één en ander, deze joodse man laat mij wel iets zien. Vijf broden en 
twee vissen, samen is het zeven, het getal van de volheid, de zeven dagen in de 
week. Zeven is drie en vier samen. Drie het getal van de goddelijke volheid, vier het 
getal van de volheid van de wereld, zoals de vier windstreken. Twaalf manden vol 
met de overgebleven stukken brood, zij zijn symbool voor de twaalf stammen die 65 
Israël eerder had en de twaalf leerlingen van Jesus, en twaalf is ook nog eens drie 
maal vier. Rekenkundig is er heel wat symboliek te vinden, en geloof.  
 
Het onmogelijke wordt mogelijk, waar eerst de grote vraag is hoe in hemelsnaam 
deze mensen gevoed kunnen worden, daar gebeurt dit. Het zou wel 200 denarie 70 
kosten, meer nog, meer dan een half jaarsalaris zo rekent de leerling Filippus uit.  
Het onmogelijke wordt mogelijk, ik kan het niet verklaren. Wel lees ik dat het een kind 
is dat de broden en de vissen heeft en dat het kind wil delen, want het protesteert 
niet als Jesus de broden neemt en breekt en het dankgebed uitspreekt. Het kind 
protesteert niet als Jesus deze grote maaltijd, dit grote avondmaal bijna, houdt met al 75 
die mensen. Een kind dat deelt, delen wil......daar begint het mee.  
 
Jesus is de man met de slip aan de mantel, zijn weg is de weg van de mens die aan 
het eind niets in de handen heeft. Nee, als je aan een kruis hangt heb je niets in je 
handen. Tegelijkertijd heeft hij wel toekomst voor zich, een onmogelijke toekomst die 80 
wel mogelijk blijkt te zijn. En de kerk is met hem verbonden, onze kerk is verbonden 
met deze Jesus, met deze joodse man met een mantel met een slip. De kerk is 
verbonden met zijn leven, moet dat zijn, en zo, zo zal de kerk meemaken dat de lege   
handen gevuld kunnen worden en gevuld zullen worden. Gevuld met brood en met 
vis, waarbij de vis ook nog symbool staat voor de tekst dat Jesus Christus als zoon 85 
van God de redder is. Jesus niet als een aardse koning, nee, als men dat wil, dan 
trekt Jesus zich terug. Als zoon van God  
 
Ik sta nog steeds met lege handen, in die zin dat ik geen bewijs heb dat de kerk zal 
blijven bestaan. Maar ik geloof het. Ik geloof ook dat onze samenleving, de mensen 90 
in de wereld, op een moment zullen weten wat vrede is. Ik geloof ook dat mensen als 
kinderen kunnen delen, brood en vis en wat al niet meer. Ik geloof in het goede van 
mensen dat wij mensen van God hebben gekregen. Ik geloof dat wij mensen het 
goede willen en het goede zullen doen. Ik geloof in een hemel op aarde, Jesus 
aanwezig als zoon van God. En al die zaken, een aanwezige kerk, Jesus aanwezig 95 
in de Geest, God als de aanwezige die wordt vereerd en geloofd, mensen die delen 
en het goede doen, de hemel op aarde, dat hoort bij elkaar. Dat geloof ik en ik geloof 
dat mijn handen gevuld zullen worden, zoals de handen van elk mens. Amen.  
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