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titel: Aan de randen 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Er was een tijd dat de kerk midden in de samenleving stond. In die tijd had de kerk 
ook nog macht. Als meneer pastoor zei dat je iets moest doen of juist niet moest 
doen, dan luisterde men. Of als de dominee zei dat je iets moest doen of juist niet 10 
moest doen, nou dan deed men dat. Zo is mij tenminste verteld, ik heb zelf deze 
ervaringen niet zo meegemaakt, tenminste nauwelijks. De kerk midden in de 
samenleving en bij tientallen tegelijk deden jonge mensen belijdenis van hun geloof 
in het midden van de gemeente. Met honderden gingen ze naar toogdagen op 
Hemelvaartsdag, vanuit verschillende kerkelijke gemeenten en menigeen kwam op 15 
die manier aan een relatie met iemand uit de eigen kerkelijke gezindte. Hervormd 
met hervormd, gereformeerd met gereformeerd, doopsgezind met doopsgezind wat 
al wel wat lastiger was. De doopsgezinde kerk heeft ook nooit echt in het midden van 
de samenleving gestaan, meer een beetje aan de rand en zij voelen zich daar ook 
wel thuis. En in de tijd dat gereformeerd met gereformeerd ging stemde je als 20 
gereformeerde volgens mij ook standaard op de ARP en was je lid van de NCRV. Als 
hervormde was je ook lid van de NCRV of eventueel de VPRO en stemde je CHU. 
PvdA mocht ook, maar dan in het geheim. 
De grote kerken midden in de samenleving en veel duidelijkheid. Het was bepaald en 
helder. En dat is voorbij. En soms denken mensen, denken wij misschien, wel met 25 
een zekere weemoed terug naar die tijd. Zeker als het gaat om de jongeren die met 
tientallen tegelijk belijdenis deden, want kom daar eens om in onze tijd en in onze 
kerkelijke gemeente in Borne. De kerk midden in de samenleving, het is niet meer zo, 
de kerk staat veel meer aan de rand, aan de randen van de samenleving en soms 
doet dat ook pijn. 30 
Maar.....de lezingen van vandaag gaan over mensen aan de rand, aan de randen. 
Het begint al met het eerste woord uit de lezing van Jesaja, het eerste woord in de 
vertaling is: eilanden. Jesaja, deze Jesaja leeft in de tijd van de ballingschap en hij 
leeft ook in de ballingschap en in de ballingschap staat het Joodse volk niet in het 
midden van de samenleving en al helemaal niet in het midden van de macht. Nee, 35 
aan de rand, aan de marge. Deze Jesaja leeft dus in de marge, aan de rand en 
degenen die hij aanspreekt, de eilanden, zijn ook de mensen van de marge, de 
mensen van de rand. Trouwens, er zijn zo ongeveer geen eilanden in Israël te 
vinden, het lijkt dus in dit geval om mensen te gaan van buiten Israël, de volken van 
verre. Maar zij horen wel de woorden. En Jesaja spreekt over zichzelf als degene die 40 
geroepen is, geroepen is door God, de naam is genoemd, de naam van deze die aan 
de rand staat, aan de rand leeft. 
En hij staat ook nog op een andere manier aan de rand. “Tevergeefs heb ik me 
afgemat, ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin 
gehad”. Hier spreekt iemand die ook mentaal aan de rand staat. Moe, met het gevoel 45 
dat het voor niets is geweest. Tevergeefs, voor het niets, voor de leegte. En dan komt 
er tegengas, dan komt er de bemoediging. Hij, deze spreker deze profeet, zal een 
licht zijn voor alle volken. 



In het gedeelte uit Matteüs gaat het ook over leven aan de rand. Jesus gaat wonen in 
Kafarnaüm. Het wordt ook wel Kapernaüm genoemd, en in onze tijd is het in Israël 50 

ook een toeristische attractie en staat er bij de ingang van het kleine dorp prominent 
dat Jesus er gewoond heeft. Je moet ook entree betalen om binnen te mogen, ik 
weet niet of Jesus het daar mee eens zou zijn. Het gaat ook om een klein bedrag. 
Maar goed, Kafarnaüm ligt aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en 
Naftali, zoals de evangelist Matteüs ons vertelt, en dat is het gebied aan de rand van 55 

Israël, zeker in de tijd van Jesus. En Jesus gaat daar ook wonen nadat hij heeft 
gehoord dat Johannes de Doper gevangen is genomen. Jesus wijkt uit naar Galilea, 
verbergt zich een tijd. Hij gaat bewust aan de rand wonen, niet in het midden van het 
land en al helemaal niet in het midden van de macht. Nee, in Galilea, waar het volk 
van het land woont, het volk dat volgens schriftgeleerden de wet niet kent, het volk 60 

aan de rand. Daar dus, aan de rand. 
En daar begint zijn verkondiging, zijn verkondiging dat het koninkrijk van de hemel 
dichtbij is. Daar aan de rand begint zijn verkondiging, daar begint zijn roeping. En 
daar heeft zijn verkondiging en zijn roeping ook effect. Hij krijgt volgelingen, hij roept 
mensen om hem te volgen en tot grote verbazing volgen ze hem. In ieder geval 65 
noemt de evangelist Matteüs ons geen voorbeelden van mensen die geroepen 
worden en die hem niet volgen. En zij die volgen zijn allemaal mensen uit Galilea, 
Simon Petrus woonde zelf in Kafarnaüm, de vissers van het meer van Galilea zijn 
uiteraard mensen uit Galilea, mensen van de rand, van de rand van het land en 
zeker niet van het midden van de macht. En zij worden vissers van mensen, zij zullen 70 
mensen als het ware redden, tot het leven brengen. Er gebeurt daar van alles aan de 
rand, er gebeurt van alles in de marge. Jesus spreekt woorden van waarheid en op 
den duur zijn volgelingen ook. Deels vanuit het verborgene, maar wel aanwezig. 
Zoals Jesaja dat deed, en je mag hem zien als een voorloper van Jesus. Deels 
vanuit het verborgene, maar ook in het licht. En zo mag een mens geroepen zijn, zo 75 
mag elk mens geroepen zijn, zo mag de kerk in onze tijd geroepen zijn. 
In onze samenleving staat de kerk al een tijd niet meer in het midden, maar meer aan 
de rand. En dat is ook een prachtige mogelijkheid om kerk te zijn. Niet groot, nee, 
maar het begon ook klein. Het begint met een paar vissers, ik tel er om te beginnen 
vier. En verderop komen er meer en gebeurt er steeds meer. Maar het begint in het 80 

klein, het begint aan de rand en de kerk aan de rand heeft zeker mogelijkheden. 
Misschien is het voor de kerk ook veel beter om geen macht te hebben, maar meer 
als de machteloze te zijn. Want vreemd genoeg kan de machteloze soms meer dan 
de machthebber. Vreemd genoeg wordt de stem van de machteloze langer gehoord 
dan de stem van de machthebber. Jesus was de machteloze bij uitstek, zijn woorden 85 

worden tot op de dag van vandaag gehoord en welke taal dan ook. De woorden van 
iemand als Herodes zijn allang verstomd, de woorden van romeinse keizers moet  je 
stevig zoeken als je ze wilt vinden. Dat waren de woorden en de daden van de 
machtigen, de woorden en daden van Jesus staan als het ware elke zondag in het 
licht. Een licht aan de rand misschien, maar wel in het licht. 90 
Onze kerk staat aan de rand van de samenleving, onze kerkelijke gemeenten 
worden in de regel niet groter maar kleiner als je kijkt naar het aantal mensen. En dat 
kan frustrerend zijn. Dat kan je het gevoel geven, ook als voorganger, dat je lijkt op 
Jesaja als hij zegt dat hij zich tevergeefs heeft afgemat. Waar doe je het voor? 
Nou, je doet het als kerk aan de rand voor het licht. Voor de stem van de machteloze 95 
die gehoord wordt en die spreekt over liefde en over leven. En kijken naar getallen 
en je daar sterk door laten beïnvloeden, het verlangen naar het verleden met al die 
tientallen jongeren die ik al eerder heb genoemd, het levert je ook niet zo heel veel 



op. Je mag het wel noemen, het verdriet om wat niet meer is. Maar kijk ook naar wat 
wel is, wat weer is. Want de stem van de machteloze wordt gehoord, zo blijkt uit de 100 

geschiedenis. De stem van Jesus en van zoveel andere machtelozen. De stem van 
de mensen uit Auschwitz, de stem van de onschuldigen die vermoord zijn. Vanuit het 
verborgene, vanuit de rand als een puntige pijl die raakt. Die stem, die spreekt over 
leven, over recht en vrede, vanuit de rand naar het machtige midden. Tot aan de 
einden der aarde, waar die ook mogen zijn. Amen. 105 


