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titel: Een mooie verwarring 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Als kind proefde ik de smaak van brood waar geen zout in zat. Die smaak of liever 
smakeloosheid zal ik nooit vergeten. Zout geeft smaak, zout heeft kracht in zich, zout 
weert bederf, er is zoveel te doen met zout.  10 
Jesus zegt: “Iedereen moet met vuur gezouten worden”. Je mag ook lezen: Iedereen 
zal met vuur gezouten worden. Een vreemde tekst misschien, wat verwarrend ook. 
Want vuur en zout bij elkaar, hoe zit dat dan? Vuur, het lijkt op de geest, het lijkt op 
pinksteren dus. Maar het is najaar, en Pinksteren vieren we altijd in het voorjaar, in 
het najaar zijn er de joodse feesten zoals loofhuttenfeest en vreugde van de wet en 15 
nu ineens vuur, ineens Pinksteren. Verwarrend. Anders dan verwacht, maar 
misschien ook wel mooi. Zeker als je bedenkt dat die eerste pinksterdag de start was 
van de kerk. Pinksteren en startzondag, niet verkeerd. Al is het verwarrend.  
Verwarring is er ook onder de leerlingen van Jesus. Ze zien iemand die demonen 
uitdrijft, mensen geneest dus, maar die iemand wil zich niet aansluiten bij de groep, 20 
niet bij de leerlingen, niet bij ons, deze mens, die geneest, hoort niet bij onze club. En 
zij willen het hem beletten, want ja, hij hoort niet bij de groep, vroeger zou je zeggen: 
hij hoort niet bij de ware kerk. Verwarring en dan zegt Jesus: Wie niet tegen ons is, is 
voor ons. Hij hoort niet bij de groep, maar is niet tegen ons, niet tegen mij. En ieder 
die je een beker water geeft zal beloond worden, ieder die je een beker water geeft 25 
staat niet buiten. 
Verwarring, het is er ook bij Mozes, of liever gezegd bij Jozua. Ook bij Mozes gaat 
het om geest, een deel van de geest van God komt terecht bij zeventig oudsten en zij 
gaan profeteren. Maar twee zijn daar niet direct bij geweest en zij profeteren ook. 
Verwarring bij Jozua die dit hoort. Laten ze stoppen. Nee, zegt Mozes, en hij zou 30 
dezelfde woorden kunnen gebruiken als Jesus: wie niet tegen ons is is voor ons. 
Verwarring, maar ook een mooie verwarring.  
Verwarring is er op veel meer momenten: als ik de krant lees lees ik heel wat 
verwarrende zaken. Onze regering wist nadrukkelijk dat Syrische rebellen misdaden 
pleegden en toch gaf onze regering steun, gaven wij nederlanders steun. Verwarrend 35 
maar dan niet mooi.  
Is profeteren verwarrend? Nou ja, dat ligt eraan. Profeteren is niet direct het 
voorspellen van toekomst, het is eerder het duiden van de werkelijkheid en dan 
aangeven wat recht is en goed en wat onrecht is en niet goed. In die zin is het ook de 
taak van de kerk om te profeteren, zelfs als dat tegen het beleid van de overheid is. 40 
Politiek van de kansel is soms onvermijdelijk, hoe verwarrend het ook mag zijn. 
Profeteren is ook zout, met kracht dus, profeteren is met vuur, met geest, profeteren 
is ook weten dat wie niet tegen ons is, die is voor ons. Profeteren is zien met ruime 
blik, verder dan de grenzen van de eigen groep, verder dan de muren van de kerk.  
Iedereen zal met vuur gezouten worden. Dat is verbonden met profeteren, maar met 45 
meer. Ook met bijvoorbeeld de lofzang, in een kerkdienst zul je met vuur gezouten 
worden. Ik zet hoog in, maar een kerkdienst is profetie, maar ook viering, is het 
vieren van het leven met vuur, symbolisch vooral, met zout als kracht, als 
smaakgever, met geest. In een kerkdienst komen de lofzang en het vieren van het 



leven bij elkaar in woord, muziek en zang en dan in een zekere orde. Zorgvuldig 50 
worden de liederen uitgezocht, de organist speelt voor de dienst een zorgvuldig 
gekozen muziekgedeelte waar we dan als kerkgangers in stilte naar luisteren. En dan 
is er in de dienst ruimte voor de ontmoeting met het heilige. Of dat altijd gebeurt is de 
vraag, maar de ruimte is er, de mogelijkheid bestaat. En het is prachtig als de zang 
van de gemeente wordt ondersteund door een koor van geoefende zangers en 55 
zangeressen en zoals vanmorgen door de cantorij. De cantorij die afgelopen 
maandag 25 jaar bestond. De cantorij, die aan de dienst meewerkt in de orde van de 
dienst. De liederen zijn geoefend, je kunt dat ook horen. Afspraken zijn gemaakt 
bijvoorbeeld over het blauwe accent aan de kleding, in de mappen liggen de liederen 
op volgorde zodat niemand onnodig hoeft te bladeren. Want dat zou kunnen afleiden 60 
en storen zodat het vieren niet helemaal uit de verf komt. De liederen op volgorde 
leggen is een liturgische handeling, is zout. En zo doet de cantorij dat en daarin is zij 
niet de enige.  
In de orde van de dienst zal de mens met vuur gezouten worden. En dat is bij tijden 
een verwarring, maar een mooie verwarring. 65 
Iedereen zal met vuur gezouten worden, in een kerk hoop ik, maar het kan ook 
daarbuiten, zeker met deze cantorij.  
Acht dagen geleden, op een wat natte zaterdag, mocht ik mee met het uitje van de 
cantorij. Ik mocht mee als echtgenoot van mijn vrouw. De organisatoren hadden 
ervoor gekozen om zoveel mogelijk geheim te houden. Dat gaf wat verwarring, maar 70 
een mooie verwarring. We gingen met een bus, naar Enschede zo bleek op den 
duur, maar we gingen dus met een bus en dat geeft direct een bijzonder gevoel. 
Schoolreisje, bij het weggaan eerst tellen of iedereen wel in de bus zit. Halverwege 
de middag pakjes drinken uitdelen en engels drop totdat de snoeptrommel leeg is. 
En de pakjes drinken waren van die pakjes met een rietje aan de zijkant, dat rietje 75 
moet je er dan insteken en dan is er bij een schoolreis altijd wel een kluns die een 
deel van het drinken over zijn broek krijgt. En ik was die kluns.  
De terugreis was met een andere bus, namelijk een discobus. Rode lichtflitsen aan 
het plafond en groene lichtflitsen, blauwe lampjes die als op commando aan en uit 
gingen en muziek. En dan geen kerkmuziek of klassieke muziek, nee, duitse 80 
schlagers en nederlandstalige muziek van rond 1970, Ben Cramer met een clown, 
dat werk. En de cantorij had geen muziek bij zich, maar ze zongen alle teksten mee, 
uit het hoofd. En ik zat zo dat ik de hele bus kon overzien en de mensen kon 
aankijken. Ik noemde al het schoolreisje, hoe verder naar achteren in de bus, des te 
meer beweging. En er was beweging, ze deinden mee op de maat van de muziek, uit 85 
volle borst meezingen, meedeinend als in een dans. En ik zag ook daadwerkelijk 
iemand dansen in het middenpad als een vlinder bij een bloem. Ik zag, helemaal 
achterin iemand zitten die zo meezong, meebewoog en straalde dat ik dacht: “Jij bent 
weer 18 jaar oud.”  
En waarom ik dit vertel, ook zo uitvoerig, het was prachtig om mee te maken. En het 90 
was ook vieren, het was ook het vieren van het leven, het was ook lofzang. Anders 
dan op een zondagmorgen in de kerk, en dat mag ook wel zo blijven. Maar het was 
vieren, vieren van het leven, het was ook lofzang. Het was ook pinksteren in het 
najaar. En misschien wel uit dezelfde bron als je maar diep genoeg graaft. Wie niet 
tegen ons is, is voor ons. Het was tegen niemand, het was voor het leven. 95 
En een beetje verwarrend ook, maar voor zulke verwarring, daar ben ik voor.  
Dus dank jullie wel. 
Amen.  


