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titel: Als kind worden ontvangen.  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“Wie in mijn naam zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt 
neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.” Deze woorden spreekt Jesus 
tegen zijn leerlingen. Een kind in het midden, in het midden gezet. Als antwoord op 10 
de vraag wie er het belangrijkste is, een vraag die zomaar kan klinken op alle 
mogelijke momenten. “Wie is er het belangrijkste?” en dan het kind in het midden. 
Wie dat kind opneemt, neemt God op, zo blijkt. Het kind dat Jesus in het midden zet, 
het heeft geen naam. Tenminste, de evangelist Marcus noemt geen naam.  
En als wij dat kind nu eens een naam geven, een kind dat je opneemt, dat je 15 
ontvangt? Als wij dat kind nu eens een naam geven, nee, sterker nog, ik wil het kind 
twee namen geven, en dan gaat het om twee kinderen, om Lili en Howick, u weet 
wel, de kinderen die landelijk bekend zijn geworden. Zij moesten terug naar Armenië, 
een land waar ze nooit hebben gewoond en op het laatste moment kregen ze 
vergunning om hier in Nederland te blijven. Lili en Howick, twee namen, en zoveel 20 
meer namen zijn er te noemen omdat er zeker 400 kinderen zijn die in een 
vergelijkbare situatie zijn.  
Wie een kind opneemt, ontvangt, in mijn naam, die ontvangt mij. Zo.....dat staat. En 
dat na een discussie wie er de belangrijkste zou zijn en Jesus zegt dat degene die de 
belangrijkste wil zijn juist de dienaar zal zijn van iedereen. De wereld omgekeerd, het 25 
patroon op zijn kop. Want ook in onze tijd en in onze samenleving komt van tijd tot 
tijd de vraag naar voren wie er het belangrijkste is. Wie wordt er uitgeroepen tot de 
belangrijkste speler van het veld? Wie is de meest strijdlustige renner van het 
peloton? Welke hoofdrolspeler op het toneel kan echt niet gemist worden? Welke 
vakman is het meest nodig? En wie is er belangrijker, de politicus of de 30 
stratenmaker? Ik denk overigens voor wat betreft het laatste dat dat echt afhangt van 
de situatie. Er is een tijd geweest dat bij mij in de buurt stratenmakers belangrijker 
waren dan politici, vooral als het ging om de troittoirs en de gevaarlijk scheef-
liggende stoeptegels.  
Wie is er het belangrijkste? Ja, en nog iets verder, wie vereer je en aan wie ben je in 35 
staat om een offer te brengen. En waarvoor ben je in staat om een offer te brengen. 
In Deuteronomium staat dat je geen andere goden moet volgen en dat degene die je 
daartoe oproept ter dood gebracht moet worden. Een vergaande tekst en ik moet 
zeggen dat ik dat ter dood brengen niet letterlijk wil nemen. Ik weet eerlijk gezegd 
ook niet hoe het precies bedoeld is. Maar wel kan ik verstaan dat je geen andere 40 
goden moet volgen, geen onbekende, geen andere dan de God van Israël, hoe hij of 
zij zich ook openbaart. En goden, die zijn belangrijk voor je, aan goden offer je, offer 
je misschien meer dan je lief is en dan nodig is. Wie is er het belangrijkste, wie denkt 
als een god te zijn, het is niet hetzelfde maar het één ligt wel in het verlengde van het 
ander. 45 
Wat is er het belangrijkste, ook zo'n vraag. Waar breng je een offer voor? Wat stel je 
als prioriteit? Ik las in de krant dat het in sommige kerken al heel lang bekend is dat 
er misbruik voorvalt maar dat men het eindeloos lang geheim heeft willen houden. En 
misschien is dat ook in de PKN wel gebeurd. Geheim gehouden, en de slachtoffers 



werden niet gehoord, moesten ook zwijgen. Priesters en predikanten werden ergens 50 
anders aan het werk gezet met de kans dat hetzelfde weer zou gebeuren. Geheim 
houden, houd je mond, want het beeld van de kerk moet mooi blijven. Het beeld van 
de kerk mag niet vuil worden. En dan is het beeld van de kerk dus belangrijker dan 
de pijn van slachtoffers van misbruik. Wie een kind ontvangt in mijn naam.....en deze 
kinderen werden niet ontvangen in Jesus' naam, maar stonden buiten en hun verhaal 55 
stond buiten, jarenlang, decennialang. Niet ontvangen, de kerk als niet-ontvankelijk. 
Het beeld van de kerk, daaraan werd de pijn van slachtoffers opgeofferd.  
Wat is het belangrijkste? Ik hoor de laatste tijd steeds meer dat de Nederlandse 
identiteit heel belangrijk is. Ja, en ook de Zweedse identiteit en de Turkse en nog 
veel meer. Nederlandse identiteit en die moet beschermd en verdedigd worden. 60 
Daarom moeten er niet teveel migranten Nederland binnenkomen, of asielzoekers of 
vluchtelingen of hoe ze ook worden aangeduid. De Nederlandse identiteit is heel 
belangrijk en wat willen we daaraan offeren? Hoe goddelijk is het?  
En dan een kritische vraag van mij: wat is eigenlijk de Nederlandse identiteit? Jaren 
geleden zei prinses Maxima, ze was toen nog prinses, dat dé Nederlander niet 65 
bestaat. Dat riep toen nogal wat reacties op en ook kritische maar voor mijn gevoel 
had en heeft ze gelijk. Wij zijn een bonte verzameling van ongeveer 17 miljoen 
mensen die min of meer toevallig in dit koninkrijk wonen en hier ook geboren zijn. 
Want waar je geboren wordt dat bepaalt je nationaliteit. En in mijn paspoort staat dat 
ik nederlander ben, maar ik ben net zo veel europeaan en net zo veel groninger naar 70 
mijn beleving.  
Wat is eigenlijk de Nederlandse identiteit? Bestaat die wel? Is de Nederlandse 
identiteit te herkennen aan saamhorigheid of ook aan de jaarlijk terugkerende 
discussie omtrent de huidskleur van een helper op 5 december? Is de Nederlandse 
identiteit te herkennen in de geschiedenis aan het feit dat we hard gewerkt hebben of 75 
dat wij behoorlijk hebben verdiend aan het transport van slaven en ook behoorlijk 
hebben verdiend aan ons Indië, de VOC-mentaliteit? Is dat de identiteit en willen we 
die verdedigen?  
Op de lagere school is mij verteld dat de Batavieren op een moment de Rijn afzakten 
en zich in Nederland gingen vestigen. Het woord Nederland bestond nog helemaal 80 
niet, maar goed. Stel je voor dat er toen iemand bij Lobith gestaan had met een 
bordje dat er niet teveel mochten komen omdat de identiteit gevaar zou lopen.....of 
stel je voor dat één van mijn voorouders tegen was gehouden omdat hij een 
economische vluchteling was en een andere voorouder van mij was een politieke 
vluchteling, een hugenoot. Wat willen wij offeren? Zijn er goden in onze samenleving, 85 
vreemde goden, zijn zij in onze kerk? En als die goden er zijn, dan maken die goden 
ons niet vrij. Integendeel.  
Wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Wie de belangrijkste 
wil zijn, wie als god wil zijn, die kan dat alleen als dienaar van allen. De wereld op zijn 
kop. Maar.....wij, wij zijn zelf ontvangen als kind en opgenomen als kind. Ontvangen 90 
als kind, in het midden gezet, in het midden van het leven, om het leven te 
ontvangen. Zelfs de kinderen die niet ontvangen zijn door eigen ouders, zijn 
ontvangen door God en wie een kind ontvangt in Jesus' naam, ontvangt God, 
ontvangt het leven en ontvangt de ander, al dan niet met een hoofdletter.  
Ontvangen als kind, en kinderen ontvangen, de ander ontvangen. Dat is onze tijd, wij 95 
leven met elkaar en kijken elkaar aan, leren van elkaar, zien elkaar met open ogen 
en zo zullen wij God zien, zo zien wij God, in het gezicht van de ander.  
En als dan identiteit verandert, ach, dat kan ook heel leuk zijn, een verrijking. Het 
gezicht van de ander kan jouw gezicht veranderen. Bij de school van mijn 



kleinkinderen sprak ik even met één van de moeders. Zij bracht een kind van haar 100 
naar school. Zij had een ander kind bij zich, vier weken oud. Ik merkte dat ik 
vertederde. Het gezicht van een kind draagt het gelaat van de levende, het gezicht 
van de ander draagt het gelaat van de levende. En de dienaar van allen draagt het 
gelaat van de levende. En Jesus droeg dat gelaat, op al zijn wegen. Zonder einde. 
Amen.  105 
 


