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overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus
lieve mensen van God

Boven de schoorsteenmantel in de woonkamer van onze boerderij hing een 
delftsblauw bord. Ooit had mij moeder die gekregen bij het jubileum van de 
Gereformeerde meisjesvereniging. Op het bord de woorden Bouwen Bewaren en 
ook Psalm 127:1. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers, 
als de HEER de stad niet bewaakt, tevergeefs doet de wachter zijn ronde. 

Uiteraard verhuisde het bord mee naar onze nieuwe boerderij, ik was toen tien. Op 
de eerste avond dat we daar aten, bad voor het eten mijn vader als altijd het 
vertrouwde gebed. Daarna zei hij: Ik denk dat dit de eerste keer is dat er uit dit huis 
gebeden is. Dat maakte indruk, ik ben het nooit vergeten. Wat hij deed was het huis 
toewijden aan de Heer. Voortaan zou dit huis, deze boerderij, die er toch al 
decennialang stond, een plaats zijn waar de Naam van God zou worden 
aangeroepen, in vreugde en in nood, een plaats waar God mocht wonen. 

In het museum het Catharijneconvent in Utrecht zijn twee kamers te zien, beide 
evengroot, beide bijna identiek ingericht. Toch zie je meteen dat de ene kamer 
Protestants is en de ander Rooms Katholiek. In de Protestantse kamer staat een 
harmonium, zie je prominent een Bijbel en een bord met tekst zoals dat van mijn 
moeder. In de Rooms Katholieke kamer een Mariabeeld, en een crucifix met een 
gewijd palmtakje erachter. 

Beide kamers toegewijd aan de Heer, ieder op een eigen wijze. Bijzonder is het dan 
wel dat wij in deze kapel ons bevinden in een gewijde ruimte waarin de Eucharistie 
wordt gevierd, maar waar evengoed een interkerkelijke protestantse dienst is, iedere 
zondagmorgen. Er waren tijden dat zoiets ondenkbaar zou zijn geweest. 

In de loop van het Christendom zijn er talloze soorten godshuizen gebouwd en zijn er
talloze stromingen ontstaan. Je zou dat een rijkdom kunnen noemen, een 
veelkleurigheid, een palet aan soorten beleven en belijden. Zo mogen we ook 
proberen om te gaan met heel die veelsoortigheid van geloofsrichtingen, maar het 
pijnlijke is dat veel stromingen voortgekomen zijn uit onvrede of strijd. En hoe je dan 
ook heel wantrouwend tegenover elkaar kon komen staan, of zelfs vijandig. Velen 



van u kennen daar voorbeelden van uit eigen kindertijd of jeugd, of misschien ook 
later. Soms kwam het heel dichtbij aan de huid. Soms ook kwam er verandering, 
versoepeling in de omgang met andersgelovenden, andersdenkenden. 

Wanneer de Hebreënbrief geschreven wordt is de beweging van Jezus nog redelijk 
nieuw, fris en vers. En toch zijn er ook al in die eerste eeuw de richtingenstrijden en 
conflicten. Wat is het belangrijkst in de kerk van Christus? De besnijdenis, de doop, 
beiden? Wat weegt het zwaarst? De traditie waar Mozes als grote leidsman wordt 
gezien, of is Christus hem komen vervangen? Weegt de wet van Mozes het zwaarst, 
of het gebod van Christus? Is het oude verbond voorbij en is er een nieuw gekomen?
Dit soort vragen is van levensbelang als je je eigen positie wilt bepalen, als je je 
eigen identiteit wilt vaststellen. Wat is de kern van je belijden? Waar richt je je oog 
op. 

De schrijver van de Hebreeënbrief roept zijn broeders en zusters, die hij heilige 
broeders en zusters noemt, op om voor ogen te houden de apostel en hogepriester 
van onze belijdenis: Jezus. Over hem zegt de schrijver: 'Die getrouw is aan zijn 
Maker zoals ook Mozes in heel zijn huis.'

Jezus en Mozes en hier niet tegenover elkaar, zoals ze wel tegen elkaar werden 
uitgespeeld in de debatten binnen joods-christelijke kringen. De rol van Mozes is 
onbetwist: hij was getrouw. En later, in dat indrukwekkende elfde hoofdstuk van de 
Hebreeënbrief staat Mozes ook prominent in de eregalerij van geloofsgetuigen. Maar
Christus staat wel boven Mozes, betoogt de schrijver. Meer dan aan Mozes is hem 
de heerlijkheid waardig gekeurd, zoals ook meer dan het huis de bouwer ervan eer 
heeft. 

Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers, als de HEER de 
stad niet bewaakt, tevergeefs doet de wachter zijn ronde. 

Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die alle dingen bouwt is God. 
Ontwerper en bouwmeester, zo wordt God ook wel genoemd later in de 
Hebreeënbrief. Architect van het levenshuis, Schepper van hemel en aarde: het huis 
waar mensen wonen. En Christus als Zoon hoort bij die Vader. 

Zo worden Christus en Mozes toch tegenover elkaar geplaatst. Of beter: Christus 
wordt bóven Mozes geplaatst. Niet dat Mozes iets verkeerd gedaan heeft, 
integendeel. Hij heeft als mens uitstekend op Gods huis gepast, maar het was wel 
Gods huis en niet zijn huis. Nee Mozes heeft niets verkeerds gedaan, integendeel, 
maar je moet zijn status niet vergoddelijken. Zoals we dat met geen enkel 
mensenkind zouden moeten doen. Een schepsel is een schepsel, niet meer en niet 
minder dan dat. En sommige schepselen zetten zich met grote verve in dienst van de
Heer. En degenen die dat het meest uitnemend hebben gedaan worden geplaatst in 
de eregalerij van geloofsgetuigen, en Mozes staat daar prominent in. En de heilige 
Fransiscus van Assisi hoort daar ook bij. Zijn dag is het vandaag, vandaar ook 
dierendag op 4 oktober, want hij had zoveel respect voor heel de schepping en daar 
horen ook dieren bij. Maar nooit eiste Fransiscus de eer voor zichzelf op. Zijn 
zonnelied wijst naar God: Almachtige verheven Heer, aan U behoort de lof en eer. 
Halleluja. 



Wat kunnen de woorden van Hebreeën 3 ons vandaag en hier aanwezig leren? Ik 
denk vooral bescheidenheid als het gaat om de menselijke bijdrage aan Gods huis. 
Ja wij zetten ons in, ja we doen dat met liefde en passie, maar toch nooit om er zelf 
roem en eer mee te verwerven? Ja wij maken onze uren, onze tijd, tot zijn lof en 
dienst bereid, maar het is niet ónze kerk. Wij geven vorm aan het huis van de Heer, 
door de vormgeving van onze diensten en we richten Godshuizen in, maar het huis is
van God. We richten onze kamers heel verschillend in, maar je kunt niet zeggen dat 
het een beter is dan het ander. Bescheidenheid leert ons oog te richten op degene 
die boven ons allen staat: God de Schepper en bij Hem hoort het hoofd van de Kerk: 
Christus. 

Bescheidenheid mag ons leren ook onze oordelen over anderen meer en meer los te
laten. Die anderen zijn ook geschapen door God. Zo voorkomen we dat we onszelf 
gaan vergoddelijken en als norm gaan stellen boven anderen. We doen er goed aan 
om de anderen te noemen broeders en zusters in de Heer en ook: heilige broeders 
en zusters. Geheiligd door God, die toegewijd is aan zijn schepping. 

In huizen van hout en steen komen we samen. De woonkamer van onze kindertijd, 
de godshuizen waarin wij diensten vieren en soms op heel andere plekken waar 
twee of drie vergaderd zijn. In die huizen kan God wonen, als Hij er voluit welkom is, 
als zijn Geest er toegelaten wordt, als er respect is en bescheidenheid voor al wat 
leeft. Maar wat meer is: God woont in de gemeenschap van mensen, want zo zegt 
Hebreeën 3,6 het zo treffend: zijn huis, dat zijn wij. 

Wij mensen in onze onderlinge samenhang vormen het huis van de Heer. De Kerk 
wordt genoemd Lichaam van Christus, dat is een levend lichaam, huis dat een 
levend lichaam wordt, als wij er binnengaan om recht voor God te staan. 

Het is de Geest van God die wil bouwen aan het huis van de Levende en ons 
mensen neemt zij in haar handen als bouwstenen en als cement van dat heilig huis. 
De Schepper bouwt het huis. En wij, wij zijn geroepen dat huis te bewaren. Er aan 
mee te werken, het te dienen met hart en ziel. Er vreugde aan te beleven, en net als 
Mozes en Fransiscus en allen die ons zijn voorgegaan en die met ons leven er 
getrouw onze bijdrage aan te leveren, in liefde, vrijmoedigheid en nooit zonder hoop.

Amen


