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titel: Buitenkant en binnenkant.  

 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Misschien hebt u wel eens gekeken naar het tv-programma “Keeping up 
appearances”, het wordt vertaald als “de schone schijn”. In dat programma wordt ons 10 
het beeld geschetst van een wat ouder echtpaar en vooral de vrouw is er sterk op 
gesteld dat alles keurig netjes verloopt. Zij wil ook graag gezien worden in goed elitair 
gezelschap, enfin het moet allemaal mooi zijn, “de schone schijn”, en dan vooral de 
buitenkant, dat wat men ziet. En natuurlijk is het in dit programma overdreven en is 
het bedoeld als scherts, maar het is misschien ook wel een spiegel.  15 
 
De buitenkant, dat wat men ziet, dat wat de mensen zien, ja dat is belangrijk. Wat 
zullen de mensen er wel niet van zeggen, een gevleugelde uitspraak. Wat zal men 
ervan zeggen als men hoort of ziet hoe het is. Nee, je houdt de vuile was binnen, je 
laat je zwakke kanten niet zien, integendeel. De buitenkant is zichtbaar en die moet 20 
eigenlijk zo mooi mogelijk zijn. En in onze samenleving is het ook zo dat mooie 
mensen, mensen die knap zijn om te zien, dat deze mensen toch iets meer 
mogelijkheden hebben dan anderen. Als acteur, als actrice, je kunt er maar beter 
mooi uitzien. Als popster, als dj, een mooi uiterlijk is niet weg. En wie een programma 
op tv presenteert kan ook zijn of haar voordeel er mee doen als hij of zij een beetje 25 
mooi is. De buitenkant doet er toe, of we het willen of niet. En zelfs in de kerk speelt 
dat een rol. Een mooie dominee krijgt net iets eerder een beroep dan een andere. En 
voor de mannelijke predikant geldt ook nog dat lichaamslengte een rol speelt. Een 
langere predikant krijgt ook net iets eerder een beroep dan iemand die wat kleiner is.  
 30 
De buitenkant dus. En de buitenkant kan heel goed overeenstemmen met de 
binnenkant. Een mooie man of vrouw kan ook echt een mooi innerlijk hebben, een 
goed karakter. En we kennen allemaal wel voorbeelden van mensen die niet direct 
een schoonheidswedstrijd zullen winnen, maar een prachtig karakter hebben, een 
zorgzame inborst of hoe dat ook noemen moet. Het kan wel hinderlijk worden als de 35 
mooie mens juist heel anders blijkt te zijn. Als het ware gezicht zichtbaar wordt, de 
binnenkant dus die er heel anders uit ziet dan de buitenkant. 
Het kan ronduit afschuwelijk worden als machthebbers hun ware gezicht laten zien, 
zeker als het machthebbers zijn die voor zichzelf zorgen, hun eigen macht koesteren 
en zich niets gelegen laten liggen aan zoiets als recht en vrede. Mensen als Erdogan 40 
in Turkije, mensen als Maduro in Venezuela, Trump in de VS, met dictatoriale 
trekken, aan de macht gekomen met mooie beloften, mooi weer spelen of juist door 
gericht gooien met modder. En ik realiseer me heel goed dat ik met het noemen van 
deze namen een paar landen voorlopig niet meer kan bezoeken.  Want zo werken zij 
en wie hen in de weg zit kan vertrekken of wordt gevangen gezet. Het recht is ver 45 
weg, eigen belang eerst en daarna een hele tijd niets. Valse profeten, die het recht 
krom maken en vaak ook onwaarheden zeggen.  
 



In religie is er ook zoiets als buitenkant en binnenkant. In geloof ook. De profeet 
Jeremia gaat staan in de poort van de tempel, aan de buitenkant van de tempel dus 50 
en hij mag of moet zeggen dat men niet hoeft te vertrouwen op de tempel, op het 
gebouw dus. Het heil zit niet in de tempel, ook niet als je de tempel binnengaat om 
God te vereren. Dat is op zich niet fout of verkeerd, maar het gaat om de binnenkant 
van het geloof en dat is verwant met vrede en recht, met elkaar rechtvaardig 
behandelen, vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken en geen 55 
onschuldig bloed vergieten, niet achter andere goden aanlopen. Het klinkt zo simpel 
en misschien ook wel vertrouwd of als een open deur, maar daar komt het toch op 
neer. Dat is de binnenkant van het geloof, van geloof in God en dan mag je wel zorg 
hebben voor een goede eredienst, voor bijvoorbeeld het brengen van offers, je mag 
wel zorg hebben voor de tempel als gebouw, zoals je zorg mag hebben voor de kerk 60 
als gebouw, zorg dat alle stoelen netjes staan en de kerk schoon is en dat het 
antependium recht hangt, het orgel goed gestemd is, dat de liederen goed zijn 
doorgegeven en wat al niet meer, maar dat zijn wel de zaken van de buitenkant.  
 
Niet iedereen die “Heer, Heer”, tegen mij zegt zal het koninkrijk van de hemel 65 
binnengaan. Dat zegt Jesus in het evangelie naar Matteüs. Nee, het gaat om het 
doen van de wil van God en alleen “Heer, heer” roepen is alleen maar buitenkant 
zonder dat de binnenkant erbij betrokken is. De wil van God is dat de mens God 
liefheeft met alles wat zij of hij heeft, en de medemens als zichzelf. Dus het gaat niet 
alleen om eredienst, het gaat zeker ook om recht en rechtvaardigheid. Buitenkant en 70 
binnenkant samen, vooral als binnenkant hetzelfde gezicht heeft als buitenkant, 
hetzelfde mooie en oprechte gezicht.  
 
En voor wat betreft de buitenkant, die verdwijnt in de tijd. Een knap gezicht veroudert, 
de tempelpoort waarin Jeremia sprak, die tempelpoort is er allang niet meer, zoals de 75 
tempel er niet meer is. Kerken als gebouwen, hoe jammer ook, zij verdwijnen in de 
tijd. Het kan honderden of duizenden jaren duren, maar ook deze Oude kerk zal er 
op een moment niet meer zijn. Wat wel bewaard blijft is de herinnering en wat 
gebeurd is in deze kerk, in andere kerken, en buiten de kerken. Wat bewaard blijft is 
het stichten van vrede en recht, het omzien naar elkaar, naar de vreemdelingen en 80 
wie verder ook meer. Dat blijft bewaard, dat is de binnenkant.  
 
En wij, wij dan? Wij als kerk, als kerkmensen, als mensen in deze tijd? Ik ben bang 
dat wij veel gericht zijn op buitenkant, dat wat zichtbaar is en vooral mooi moet zijn. 
Ik ben ook wel eens bang dat we als kerkenraad veel tijd besteden aan buitenkant en  85 
misschien wel eens te veel. En dit mag gezegd, praten over geld of stoelen is ook 
veel gemakkelijker dan praten over je geloof, praten over de diepste vragen die bij 
jezelf leven, praten over je twijfels of de dingen die je zeker weet. De binnenkant 
naar buiten laten komen is soms ook heel wat. Het stichten van vrede is soms ook 
veel moeilijker dan het laten zien van de buitenkant.  90 
 
En hoe dan stichten van vrede? Ik denk dat dat gepaard gaat met vertrouwen, 
vertrouwen in elkaar, vertrouwen op God, geloof in God en geloof in goede 
bedoelingen van mensen, geloof ook dat het kan, geloof ook dat geweld ten diepste 
geen goed antwoord is en weten dat zij die geweld preken valse profeten zijn.  95 
 
Ik noemde de machthebbers, ik noemde zelfs een aantal bij naam en als dat via 
internet bekend wordt kan ik dus voorlopig Turkije niet in. Maar we kunnen ook kijken 



naar ons zelf, ik kan ook kijken naar mezelf. Nu ben ik geen grote machthebber, wij 
zijn zoals we hier zijn geen grote machthebbers, maar we hebben wel macht. Macht 100 
in het kleine, dichtbij, maar wel degelijk macht. En hoe ga jij daar mee om? Hoe ga ik 
daarmee om? Wat is jouw ware gezicht, wat is mijn ware gezicht?  
Vragen die ik laat staan, jij mag zelf antwoord geven. Maar in het ware gezicht van 
jou en van mij, het zou zomaar eens kunnen dat daarin ook het gezicht van God 
zichtbaar wordt, en dan is het koninkrijk van de hemel dichtbij.  105 
 
Aan de vruchten herken je de boom, wat binnen in de boom zit, het hart, dat wordt 
zichtbaar aan de vruchten, binnenkant wordt zichtbaar aan de buitenkant. Als jij je 
gezicht laat zien in de hulp aan een medemens, in een goed contact met de 
medemens, in liefde en zorg, met aandacht voor elkaar, dan ben je als een goede 110 
boom die vruchtdraagt.  
 
En misschien ben je ook wel als een goede boom die geplant staat aan het water, 
het loof verwelkt niet, op tijd geeft de boom vrucht als de mens die jij bent, als de 
mens die het leven leeft met anderen samen, als de mens die het leven leeft als op 115 
een weg, als in het land waarin God wordt vereerd juist door vrede en recht en door 
geloof. Een boom aan het water en tegelijk op weg, ja, dat kan niet samen, en toch 
kan dat wel. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.  
 


