
H O O F D A R T I K E L

Al een aantal jaren kiezen wij als predikanten de jaarthe-
ma’s voor onze gemeente uit de Schriftlezingen van de 
Startzondag. De Evangelielezing van 30 september is Mar-
cus 9: 38-50. 

In dit Evangeliegedeelte zegt leerling Johannes tegen rab-
bi Jezus dat iemand, die niet bij Jezus en de zijnen wil ho-
ren, demonen heeft uitgedreven. ‘Wij hebben geprobeerd 
hem dat te beletten’, zegt Johannes. Maar Jezus reageert: 
‘Belet het hem niet. Want iemand die een wonder verricht 
in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad 
van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons.’ (Mc. 9: 
39-40). Uit deze woorden ‘wie niet tegen ons is, is voor ons’ 
leidden wij ons nieuwe jaarthema af: ‘Ik ben voor’.

Waar ben je voor en waar tegen? Vóór FC Twente? Dan bijna 
automatisch tegen Heracles en andersom. Voor of tegen de 
monarchie en vind je bijvoorbeeld Prinsjesdag heel mooi 
of juist heel achterhaald? Hoe sta je in bepaalde ethische 
thema’s over de grenzen van het leven of het vormgeven 
van liefde en geaardheid? Welke politieke partij hang je 
aan? Voor of tegen de uitspraken van Wilders of minister 
Blok? Welke religieuze stroming of traditie heeft je voor-
keur en welke juist niet? 

Was je vóór Luther en zijn mede-reformatoren, dan keerde 
je je tégen de Rooms Katholieke Kerk. Was je vóór Arminius, 
dan dus tégen Gomarus en dan werd je Remonstrants, de 

stroming die door de orthodoxe Gereformeerden fel werd 
afgewezen. Er werd zelfs ruimte gecreëerd om de tegen-
standers legitiem om het leven te brengen. Dat hebben 
we vaak gezien in de Kerkgeschiedenis, hoe tegenstan-
ders vervolgd werden en uit de weg geruimd. Berucht is 
de Rooms Katholieke Inquisitie, die ketters liet verbranden. 
Maar Protestanten konden er ook wat van, door hetzelfde 
met ‘Roomschen’ of andersdenkenden te doen. En wat te 
denken van de periode van de Afscheiding onder leiding 
van Hendrik de Cock, de Doleantie met Abraham Kuijper 
als grote roerganger en de Vrijmaking met Klaas Schilder 
als boegbeeld? Scheurmomenten in de Kerkgeschiedenis 
met grote, pijnlijke gevolgen, tot in het hart van gezinnen 
en families, die opeens radicaal tegenover elkaar kwamen 
te staan. 

De protestantse traditie draagt in haar naam het woord 
protest mee. Protest van Luther en de andere Reformato-
ren tegen de Rooms Katholieke traditie van hun tijd. Dat 
ging met felheid en heftigheid gepaard. Toch heeft dat 
woord ‘protestant’ en ‘protestantisme’ ten diepste veel 
meer in zich, meer dan alleen een ‘tegen-beweging’ te zijn. 
Protestant is afgeleid van het Latijnse woord protestari en 
dat betekent in letterlijke zin: pro=voor, testari=getuigen, 
dus: vóór-getuigen, formuleren waar je wèl voor staat. De 
mogelijkheid om zelf te onderzoeken en onder woorden te 
brengen waarin je wèl gelooft en wat je belijdt.  

Ik ben voor 
een eerste verkenning  
van ons nieuwe jaarthema

Ergens tégen zijn, ergens tegenaan schoppen en bekritise-
ren, lijkt veel makkelijker te zijn dan ergens vóór te zijn, te 
formuleren waar je wèl voor staat en waar je het wèl mee 
eens bent. Zie daarvoor de media, de sociale media in het 
bijzonder, die je soms met recht a-sociale media kunt noe-
men, als je leest wat voor vreselijks daar allemaal op gepost 
wordt. Reacties die zó fel en zo heftig zijn, zo negatief en 
die vaak zó op de persoon gespeeld worden... Is men het 
ergens niet mee eens, dan kan dat zomaar leiden tot de 
ergste verwensingen aan het adres van de ‘tegenstander’. 

Maar het kan ook anders. Dat heb ik ervaren in mei van dit 
jaar. De derdejaars cursisten van de Theologische Vorming 
voor Geïnteresseerden bereidden hun afscheidsavond 
voor. Op deze avond konden de cursisten, die een werk-
stuk geschreven hadden, deze presenteren. En er vond een 
avondgebed plaats. Onderdeel van deze slotviering was 
een credo, voortgekomen uit de groep. Dit jaar mocht ik de 
wording van dat credo begeleiden. De cursisten noemden 
allerlei elementen die kostbaar voor hen zijn als het gaat 
om het uiten van het geloof. We hadden er een prachtig, 
open, kwetsbaar en verbindend gesprek over. Uit de ge-
noemde elementen en het mooie gesprek werd een tekst 
geboren, die ik in twaalf delen schreef met een knipoog 
naar de ‘Twaalf artikelen des geloofs’. De tekst deel ik met 
u en jullie, lezers van deze Onderweg, als een opmaat voor 
ons nieuwe jaarthema. Dat het ons mag inspireren om op 
onze beurt uit te drukken waar we voor staan, waar we 
voor gaan, wat ons inspireert en voedt als het gaat om ons 
geloven, hopen en liefhebben. 

Ik vertrouw mij toe aan de belofte van GODS NAAM: 
IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU.

Ik geloof in de mystiek van de zwijgende stem, 
in stilte en verborgenheid. 

Ik ervaar soms heel sterk en soms veel minder sterk dat er 
dragende armen onder mijn bestaan zijn, 
grond onder mijn voeten.

Ik geloof in de voortgaande kracht van de Schepper, 
een schepping in wording, waar ik samen met jou deel van 
uit maak. 

Ik geloof in Jezus van Nazareth die God het meest menselijk 
gezicht gegeven heeft. Sprekend God als hij tegen ons zegt: 
Heb je naaste lief!

Ik geloof in de kracht van Jezus’ onvoorwaardelijke passie 
en liefde die duisternis en zelfs de dood overwint.

Ik geloof in de Heilige Geest die ons leven opwekt en vernieuwt, 
vurig, liefdevol en verbindend. 

Ik geloof dat God in die Geest gebeurt tussen mensen
als wij ons liefdevol tot elkaar verhouden. 

Ik geloof in de geloofsgemeenschap van mensen 
die naar elkaar luisteren en openstaan voor elkaars eigenheid.

Ik ervaar dat ik medemensen nodig heb om mijn vragen, 
twijfels en zoektochten in veiligheid en nieuwsgierigheid 
te delen in groeiende mildheid.

Ik geloof dat kritisch zoeken en soms of vaak niet-weten me 
verder brengen dan vastgeklonken zekerheden en dogma’s 

Ik vertrouw mij toe aan de toekomst, mijn toekomst, onze 
toekomst, gedragen door de belofte van de NAAM, tot Wie 
ik zing: ‘Van U is de toekomst: kome wat komt!’  

ds. Johan Meijer
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