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Vrienden in Xus, 
 
Jesus Christ Superstar was in 1973 (alweer 50 jaar geleden) een 
enorme filmhit. Ik denk dat de meesten van u de film wel eens gezien 
hebben. Hij komt bijna elk jaar wel op de televisie, vaak op of rond 
Goede Vrijdag. En als u de film niet gezien hebt kent u vast wel de 
liedjes zoals: I don’t know how to love Him.  
 
Jezus Christus Superster. Het klinkt in het Nederlands alweer heel 
anders. Maar hoe dan ook. Jezus wás geen superman. Dat Jezus geen 
superman was, iemand die nergens bang voor is blijkt uit de evangelies. 
Hij mag dan zieken genezen, duivels uitdrijven en soms zelfs doden 
opwekken, gevaren gaat hij toch uit de weg. Behalve dan aan het eind 
van zijn leven, toen hij door de Joodse en Romeinse autoriteiten om het 
leven werd gebracht.  
 
Vandaag horen we over het begin van Jezus publieke optreden. Hoe hij 
uitwijkt naar Kafarnaüm nadat hij gehoord had dat Johannes de Doper 
gearresteerd was en omgebracht. Kafarnaüm was tien keer niks. In het 
grensgebied ook nog wel, in het Galilea van de heidenen. Oosterend zal 
ik maar zeggen. Daar bedoel ik verder niets onaardigs mee. Ik wil alleen 
maar aangeven dat ook wij van die plekken kennen waar de wereld 
ophoudt. Oosterend. Het Kafarnaüm van Terschelling. Niet een plek 
waar je moet wezen om beroemd te worden. En juist daar zocht Jezus 
zijn volgelingen. Niet in de trendy stad, maar in de onbekende uithoek. 
Hij koos vissersmannen. Geen intellectuelen maar aanpakkers, doeners. 
Ik zal van jullie vissers van mensen maken, zegt Jezus. En, staat er 
geschreven, zij lieten hun netten, hun boten, zelf hun vader in de steek 
en volgden hem. 
 
Wat is dat geweest. Dat mannen tijdens hun werk aangesproken door 
een voorbijganger. Zomaar alles en iedereen in de steek laten en hem 
volgen. Toch een superstar? Maar nee, dan zou het volgen niet echt zijn 
maar afgedwongen door glamour of manipulatie. Daar waren die vissers 
vast niet zo gevoelig voor. Er moet iets geweest zijn dat hun overtuigde. 
Het blijft een wonderlijk verhaal. Hadden die vissers dan verder niets? 
Over een vader die achterblijft wordt wel gesproken, over vrouwen en 
kinderen niet. Maar dat ze niet genoemd worden wil niet zeggen dat ze 
er niet waren. 



  
Twee keer twee broers worden door Jezus geroepen. Simon, die Petrus 
werd genoemd en Andreas. En iets verder, concurrenten? Jacobus en 
Johannes. Beiden zonen van Zebedeus. Zabdai. De Heer heeft 
gegeven. Een naam die waarheid wordt: Zebedeus geeft zijn beide 
zonen.  
 
Er staat nog iets opvallends. Terstond lieten zij hun netten in de steek, 
staat er bij Simon Petrus en Andreas. En onmiddellijk lieten zij de boot 
en hun vader achter, staat er bij Jacobus en Johannes. Terstond en 
onmiddellijk. Meteen. Op hetzelfde ogenblik. Geen twijfel. Geen 
aarzeling. Alsof er haast bij was. Bekeert u want het rijk der hemelen is 
nabij. Stel niet uit. Keer je om. Er is geen tijd te verliezen. In die sfeer 
gebeurt het allemaal. 
  
Van de vissenvissers maakte Jezus mensenvissers. Niet door vissers de 
knepen van de welsprekendheid bij te brengen of ze in de techniek van 
de overredingskunst in te wijden, maar door ze mee te nemen op zijn 
tocht door Galilea.  Mensenvissers werden ze door, al doende, te leren 
hoe ze mensen konden verzamelen in een gemeenschap waarin het 
koninkrijk der hemelen zichtbaar gestalte kon krijgen. Zoals wij in het 
klein proberen in onze gemeentes. 
 
Wij zouden er allemaal iets van moeten hebben, van mensenvissers. 
Niet door netten, van publiciteit of propaganda uit te gooien en zo 
mensen te vangen. Maar door ons geloven in de komst van Gods 
koninkrijk op één of andere wijze metterdaad uit te dragen. Dat is veel 
meer en ook iets anders dan opkomen voor een aantal 
geloofswaarheden waaraan je door dik en dun blijft vasthouden. Daar is 
geen kunst aan en het vergt trouwens ook weinig geloof.  
 
Het gaat er vooral om dat we voor onszelf en voor anderen het licht zien 
opgaan. Door woorden van troost en bemoediging te spreken. Door een 
helpende hand uit te steken. Door een eenvoudig gebaar. Want zo kan 
het gebeuren, dat mensen die in zich in het donker bevinden, weer licht 
zien.   
 
Het evangelieverhaal van vandaag speelt zich af in een grensgebied. In 
zo’n grensgebied kom je van alles tegen. Daar gebeurt van alles. Daar 
heerst een veelkleurigheid aan meningen en leefwijzen. Het is opvallend 
dat Jezus zijn meeste wonderen verricht in die grensgebieden. Daar 
waar mensen gewend zijn aan andersdenkenden. Aan andersgelovigen. 
Daar waar mensen op hun openst zijn. Hoe dichter hij bij Jeruzalem 



komt, daar waar iedereen overtuigd is van zijn eigen gelijk, hoe minder 
Jezus kan betekenen.  
 
Dat is een interessant gegeven als we kijken naar de kerk vandaag de 
dag. Want ook als kerk bevinden we ons langzamerhand in een 
grensgebied. We kunnen niet langer onze ogen sluiten voor het feit dat 
steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in de wijze waarop wij 
gestalte geven aan ons geloof. Er is niet eens meer zozeer sprake van 
een antikerkelijk houding. Het is meer een vorm van onverschilligheid 
geworden. We moeten daarin eerlijk zijn. We doen er voor steeds minder 
mensen toe. Dat we nu een gezamenlijke viering hebben van protestant 
en doopsgezind was 50 jaar geleden, in de tijd van Jesus Christ 
Superstar, niet waarschijnlijk. Omdat het niet nodig was. 
 
Er zijn twee reacties mogelijk van kerken en kerkmensen in deze 
situatie. De ene reactie is de grenzen sluiten voor andersdenkenden. 
Doen alsof ze er niet zijn. Het leuk en gezellig gehouden in je eigen kerk 
en de ongelovige en onverschillige buitenwereld buiten houden. Door je 
op te sluiten in je eigen gelijk. Zo doen we het en niet anders. Maar daar 
gebeuren geen wonderen. 
 
Het is spannender je af te vragen wat de Heer ons mogelijk zeggen wil 
met deze situatie. Als we God op onze blote knieën danken als er soms 
een kerk vol zit en dat zien als zijn zegen, wat wil Hij dan zeggen met de 
situatie waarin we ons nu als kerken bevinden. We kunnen de schuld 
van kerkverlating en onverschilligheid buiten ons leggen. Maar we 
kunnen ons ook afvragen wat wij eraan kunnen doen.  
 
Er zijn immers genoeg redenen te geven waarom de kerk van waarde is. 
Soms moet je jezelf gewoon even herinneren aan je roeping en de 
roeping van de kerkgemeenschap. En daar is zo’n kerkdienst als deze 
een buitengewoon goed middel voor. Onlangs stond er in een Duits 
kerkblad redenen genoemd waarom de kerk ertoe doet. Ik herhaal ze 
hier graag omdat ze voor ons ook opgaan. 
 
1. In de kerk hoor je het goede nieuws over Gods liefde voor mensen en 
voor zijn schepping. In een wereld waar veel lijden en veel kwaad is, laat 
hoop de mensen zien wat in het leven mogelijk is. 
2. Kerken zijn rustpunten te midden van het vaak hectische leven van 
alledag.  
3. De kerkelijke zon- en feestdagen met hun thema's, hun liederen en 
hun sfeer kenmerken het jaar. Geven ritme.  
4. In de kerk heerst duidelijkheid in plaats van onverschilligheid 



In het leven van Jezus kun je ware waarden herkennen: 
verdraagzaamheid en moed om de waarheid onder ogen te zien, 
naastenliefde en eerbied voor het leven.  
5. In de kerk krijg je een zegen. Het principe van prestatie en rendement 
heerst hier niet, je voelt hoe goed het is om gewoon te ontvangen en het 
leven te ontdekken als een geschenk. 
6. In de kerk gaat het om waardering in plaats van beoordeling. Je wordt 
niet beoordeeld, maar serieus genomen als een verantwoordelijk 
persoon met je gaven en eigenaardigheden, sterke en zwakke punten. 
Je kunt naar de kerk komen zoals je bent. 
7. De kerk staat voor solidariteit in plaats van egoïsme. Gods liefde geldt 
immers voor alle mensen van zijn schepping. Talloze kerkelijke 
hulpprojecten maken dit duidelijk.  
 
Jezus was geen superstar en geen superman. En hij verlangt van ons 
ook niet dat we het zijn. Hij roept ons wel op, net als toen Simon Petrus, 
Andreas, Jacobus en Johannes, om een licht voor anderen te zijn.  
 
Een licht voor anderen, en voor onszelf, om de weg naar het koninkrijk 
der hemelen te verlichten. Laat daarom zien waarin je gelooft in het 
grensgebied van kerk en wereld. Van West tot Oosterend. De rest 
kunnen we met een gerust hart aan God overlaten.  
  
 
   
 


