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preek
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
lieve mensen van God,

Gistermorgen is een mooie groep vrijwilligers begonnen met de schoonmaak van de 
muren op het koor van deze kerk. De restauratrices zijn hun werk ook begonnen. Het
koor staat vol met steigers, een indrukwekkend bouwwerk en zo kun je tot boven in 
het koor bij de muren en gewelven komen. Ik liep er ook even rond en maakte wat 
foto's van een paar schilderingen, waaronder de tronende Christus, die het 
hoogtepunt vormt van de schilderingen, letterlijk, hoogtepunt en sluitstuk. Zoals in 
meerdere Middeleeuwse Kerken: boven het hoofdaltaar een verbeelding van het 
Laatste Oordeel. Christus die terugkeert in heerlijkheid, om – zoals de Apostolische 
Geloofsbelijdenis het zegt- te oordelen de levenden en de doden. Geschilderd op het
meest hoge en het meest oostelijke punt van de kerk, die georiënteerd staat: op het 
Oosten gericht, want Christus zou immers wederkomen in het Oosten, in het Heilige 
Land, als de Zon van Gerechtigheid die opkomt in het Oosten. 

Schilderingen werden in kerken aangebracht niet in eerste instantie als versiering, 
maar als een boodschap voor de kerkgangers, die doorgaans niet konden lezen of 
schrijven. Muur- en gewelfschilderingen werden ook wel genoemd: de boeken voor 
de armen. En een afbeelding kan soms nog meer impact hebben dan een hele reeks
woorden. De tronende Christus, het Laatste Oordeel, gold niet alleen als eerbetoon 
aan Christus, maar ook als waarschuwing voor de mensen. Weet dat het oordeel 
komen zal, en zorg er voor dat je aan de goede kant staat. De waarschuwing kon 
ook angst inboezemen, en zo werd het dan ook wel ingezet: weet, sterveling dat ook 
jij onder het oordeel valt. Zo konden dergelijke schilderingen ook ingezet worden om 
mensen onder druk te zetten en ze klein te houden. De Kerk, dat machtig instituut 
kan je helpen aan de goede kant te komen, door een deugdzaam leven te leiden. 
Kies dan de goede plaatsen en geef je hart aan God, dat idee, maar ook: weet hoe 
nietig je bent, jij sterveling, je bent maar een stofje, een zandkorreltje. Verbeeld je 
niets, want dat is hoogmoedig, wees nederig en kruip door het stof. Misschien dat je 
dan genade vindt bij het Laatste Oordeel.

De rijkeren onder de gelovigen konden het zich veroorloven om zich dicht bij het 
hoofdaltaar en bij de Laatste Oordeelsvoorstelling te laten begraven, hoe dichterbij 
de wederkomst, hoe eerder je er bij bent. En dan met de voeten naar het Oosten, 
want dan kun je het snelst opstaan. Nog altijd is er het al eeuwenoude gebruik om 
een overledene met de voeten naar voren de kerk in te dragen bij een 
afscheidsdienst, dat heeft daar mee te maken: de voeten naar het Oosten. En de 
rijken, die de bijnaam 'rijke stinkerds' kregen vanwege de onwelriekende geur van 
ontbinding, waren het dichtstbij, zij konden zich dat veroorloven. Kies dan de goede 
plaatsen... 



Over het kiezen van de goede plaats gaat het vandaag, en in de kern samengevat 
zegt Jezus: kies jezelf geen ereplaats, geen prominente plek, geen vooraanstaande 
positie. Zet jezelf niet centraal. Stel je ego niet centraal: ego-centrisch is dat je jezelf 
in het middelpunt van de belangstelling plaatst. Ik las ergens dat de kernboodschap 
van het Evangelie van vandaag is: word excentriek. Die uitspraak is prikkelend, want 
excentrieke mensen staan juist nogal eens in het middelpunt van de belangstelling, 
door hun kledingstijl, hun levensstijl, hun anderszijn en daardoor hun opvallend zijn. 
Maar excentriek betekent letterlijk dat je je buiten het midden begeeft, oftewel dat je 
anders durft te doen  dan het gemiddeld gedrag van mensen. Dat je jezelf durft te 
zijn en een ander geluid durft laten horen dan het gemiddelde geluid dat je hoort. In 
die zin was Jezus ook excentriek. Hij liet dat andere geluid horen, Hij was kritisch, 
stelde het gedrag van mensen aan de orde en aan de kaak. Hij stelt vandaag het 
ego-centrisme van de genodigden voor een maaltijd van een vooraanstaande 
Farizeeër aan de orde en aan de kaak. Hij doorbreekt de gedragscode die heerst in 
deze ruimte van zien en gezien worden: kies jezelf niet de voornaamste plaats, maar 
kies de minste plaats. Plaats jezelf niet in het centrum van de aandacht en de eer, 
maar durf uit dat centrum te stappen: wees ex-centriek. 

Nu is de Tronende Christus centraal geschilderd in deze kerk en in vele andere 
Middeleeuwse kerken. Hij staat hier dus in het middelpunt van de belangstelling. Zou
dat wel bij Hem passen? 

Door zo dichtbij de schildering te kunnen komen,
zoals dus gisteren het geval was, trof mij iets dat
je op afstand met het blote oog niet zo goed kunt
zien. Christus heeft doorboorde handen en is
heel mager, je kunt zijn ribben zien. Het trof me,
het ontroerde me. Want dit maakt die
Tronenende Majesteit, deze Koning van het
Heelal heel anders dan een Machtige Keizer of
anderssoortige Vorst. De Tronende Christus is
de Lijdende Christus. In een bepaalde periode in
de Middeleeuwen, toen er enorm geleden werd,
bijvoorbeeld aan de pest of aan andere heftige
ziekten, werd Christus steeds meer als Lijdende
Christus afgebeeld. In de zomer zag ik daar een
van de beroemdste voorbeelden ter wereld van:
het Isenheimer Altaarretabel, in een museum in
Colmar. Christus afgebeeld als een extreem
lijdende mens, uitgemergeld en moegestreden.
Daarin komt heel duidelijk naar voren dat Hij de
plaats heeft gekozen van de lijdende mens. Niet
de macht, de majesteit, roem, eer, aanzien, niet
ego-centrisch, maar de status van de meest
lijdende, en dat is ook: vernedering,
onaanzienlijkheid, aan de kant gezet zijn, er niet
meer toe doen. Die plaats heeft Hij gekozen, die
positie heeft Hij ingenomen. Eén met hen die



door de dalen van extreme duisternis gaan, één met hen die niets meer hebben, de 
Jobs van alle tijden. 

Zo heeft Hij de plaats gekozen waar de Thora van de Eeuwige op wijst. We hoorden 
woorden uit Deuteronomium, over het recht van de arme, de weduwe, de wees, de 
mensen die niets meer hebben. Dat er in Godsnaam aandacht voor hen moet zijn en 
dat je je hele oogst niet voor jezelf houdt en niet de restjes ook nog van je land 
schraapt, om in de Quote 500 te komen als meest succesvolle ondernemer. Heb oog
voor de armen in je land, zij die niets hebben, geef hen deel aan wat jij in overvloed 
hebt.  De Thora en de Profeten moeten er voortdurend op wijzen en dat doen ze in 
felle bewoordingen, want blijkbaar is dat nodig, blijkbaar werkt het zo in de wereld 
van alle tijden dat rijken zich verrijken ten koste van armen. Dat belangrijken de 
onaanzienlijken aan de kant zetten door zelf in het centrum van de belangrijkheid te 
staan. Wees excentriek is de boodschap, wees anders, doe er niet aan mee, aan die 
wedloop van macht, bezit en aanzien. Durf uit dat centrum te stappen en te kijken 
naar de rafelranden van de maatschappij. Jezus deed dat: Hij is de weg gegaan die 
langs de zelfkant voert, het duister in. Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd, 
maar zich ontdaan van zijn bezit. Is op de slavenmarkt gaan staan om als de minste 
mens verkocht te worden en werd zo een van hen die mensonwaardig zijn. Werd 
niemand met wie niemand zijn. En wie hem zien keren zich van hem af. En trok het 
lijden aan en droeg het als een lam.

De ontdekking dat de Tronende Christus in onze kerk de Lijdende Christus is, is in 
mijn ogen meer dan een bijzondere cultuurhistorische ontdekking, maar heeft de 
diepe betekenis dat het centrale punt in onze kerk een belangrijke boodschap is. En 
nee, niet om je bang te maken voor het oordeel, of om je nietig te laten voelen, klein 
en slecht. Waar een instituut mensen zo behandelt, begaat zij een zonde. Maar de 
boodschap is wel: Hij die ons voorgegaan is op de Levensweg, roept ons op om mèt 
Hem de kant te kiezen van de lijdende mens, de kant te kiezen van het Recht van en
voor de zwakke, en solidair te zijn met armen en ontheemden. Om het ego-centrisme
los te laten, en zonder op tegenprestaties of applaus te rekenen de weg te gaan die 
Leven heet. De Levensweg waarop Hij ons voorgaat. 

Amen 


