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Verlies elkaar niet 
 

Zondagmorgen 22 januari 2023, Sint Catharijnekerk, ds. Eibert Kok 

Lezingen: 1 Korintiërs 1: 1-17 en Matteüs 4: 12-22 

 

 
 

Verlies elkaar niet - het is de slogan van de nieuwe SIRE-campagne, een campagne tégen de 

polarisatie in onze samenleving. 

Stikstof, asielbeleid, het klimaat, vaccinaties.  

Het zijn onderwerpen die polariserend kunnen werken.  

Ze drijven mensen uit elkaar.  

Als dit gebeurt met een familielid of een goede vriend, dan komt polarisatie ineens heel dichtbij.  

En is er de kans dat je elkaar verliest. 

Daarom die slogan: Verlies elkaar niet … als polarisatie dichtbij komt.  

Maar liefst 1,4 miljoen Nederlanders heeft het contact met vrienden, familie en collega’s 

verminderd of zelfs beëindigd omwille van meningsverschillen over actuele maatschappelijke 

onderwerpen.  

Daar schrok ik van. Je bent het niet met elkaar eens, dus je zet het contact op een laag pitje, of je 

verbreekt het contact. Bijna anderhalf miljoen Nederlanders! 

De campagne wil laten zien dat verbondenheid met elkaar een groot goed is en dat je samen in 

staat bent problematische tegenstellingen te overwinnen. 

Maar dan moet je dat wel willen, daarvoor wel open willen staan, daarvoor je best willen doen. 

Sire geeft tips. Op de website vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen, zoals: 

- Tel tot 10 als je iets lelijks dreigt te zeggen. 

- Laat elkaar uitpraten. 

- Benoem de hechte band die jullie hebben. 

 

Zeker die laatste vind ik mooi: benoem wat je samen hebt, wat je bindt.  

Ik citeer: ‘Oké, we zien dit misschien allebei heel anders, maar dat moet kunnen toch, als goede 

vrienden?.’ Door de band te benoemen besef je allebei dat je iets hebt om zuinig op te zijn. 

Polarisatie, verdeeldheid, partijvorming, het is van alle tijden. En het komt overal voor, ook in de 

kerk. 

De apostel Paulus schrijft daarover in de 1e Korintebrief. 

Korinte ligt in Griekenland, zo’n tachtig kilometer ten westen van Athene. 

Zo rond het jaar 50 van onze jaartelling is daar door het missionaire werk van Paulus, een 

rondreizende, fanatieke verkondiger van de beweging van Jezus, een kleine christelijke 

gemeenschap ontstaan. 

Paulus zelf is weer verder getrokken. De kleine kerkgemeenschap in Korinte heeft zich verder 

ontwikkeld. 

Ze zullen in kleine groepjes bij mensen thuis hun samenkomsten hebben gehad. 
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Er zijn waarschijnlijk ook nog andere christelijke predikers geweest die Korinte aangedaan 

hebben, soms met net wat andere ideeën. En dat loopt erop uit dat er verdeeldheid, polarisatie 

ontstaat in die kleine kerkgemeenschap. 

Er is herrie in de tent. 

Paulus hoort daarvan en schrijft dan een brief. 

 

Wat partijvorming en polarisatie in de kerk betekent, hoef ik niet te vertellen. Hoe dat mensen uit 

elkaar kan drijven, hoe dat ertoe kan leiden dat mensen elkaar verliezen, wat een pijn dat kan 

doen, altijd, maar zeker ook in de kerk, die beweging van Jezus Christus, die juist een ánder 

geluid zou moeten laten horen, van elkaar zoeken, van liefde en genadevol met elkaar omgaan. 

Maar soms, soms gaat het mis, goed mis. 

We blijven mensen, we zijn geen heiligen, soms gaat het helaas mis, en we blijven achter met de 

brokken en de brokstukken. 

Hoe kom je dan de pijn te boven? 

Gelukkig kán het, en het is ook onze opdracht, maar het kost inspanning, toewijding, toenadering, 

en het heeft tijd nodig, en de littekens zullen misschien wel blijven. 

Maar: VERLIES ELKAAR NIET! 

 

Paulus doet heel de brief door zijn best om de verdeeldheid te bezweren, om de mensen op te 

roepen eensgezind te zijn. Om niet mee te doen aan partijvorming: ik ben van Paulus, ik voor 

Apollos, ik van Kefas. Dat werkt niet. 

Nee, in de gemeente van Christus moet het er anders aan toe gaan. Verderop in deze brief 

gebruikt hij het bekende beeld van het ene lichaam en de vele leden. We hebben elkaar hard 

nodig. De een kan niet zonder de ander. Ieder met hun eigen kwaliteiten, gáven. 

Dan komt ook het jaarthema van onze Protestantse Kerk in Nederland om de hoek kijken: Aan 

tafel! 

Ook daarover schrijft Paulus verderop in zijn brief. 

Verdeeldheid en samen aan tafel gaat, dat gáát niet, dat weet iedereen. 

Dat kán niet, dat de tafel scheiding brengt, dat er niet samen wordt gegeten en gedronken. 

Als je dat doet, dan eet en drink je jezelf een oordeel, schrijft Paulus. 

Dan doe je in het hart van het christelijk geloof precies het omgekeerde van wat de bedoeling is. 

Dan beroof je het kruis van Christus van zijn kracht, schrijft Paulus. Dan is alles waar Jezus voor 

geleefd, gestreden en geleden heeft, voor niks geweest. Paulus zet het zwaar aan. 

Hij heeft wel gelijk. 

Als jouw manier van doen als kerk vlóekt met de boodschap waar Jezus voor staat, wat stelt het 

dan nog voor? Dat is echt zonde. 

Kijk, dat er allerlei verschillende opvattingen zijn, dat de één een andere mening heeft dan de 

ander, dat voorkeuren anders zijn, dat is helemaal niet gek, dat geeft ook kleur aan het kerkelijke 

leven. 

Gelukkig hebben we de oude gereformeerde gedachte dat iedereen zo ongeveer hetzelfde zou 

moeten denken, dat afwijkende opvattingen niet zouden kunnen, wel achter ons gelaten. 

Verschil, diversiteit geeft kleur aan het leven. 

Maar het mag niet zo zijn dat mensen elkaar de rug toekeren. 

Hoe verlies je elkaar niet? 

Dan kom ik weer terug bij een van de tips uit de SIRE campagne: Benoem wat je samen hebt. 

Wat is dat? 

Dat is de verbondenheid met Jezus! 

Paulus stelt dan ook de boodschap van het kruis van Jezus centraal in zijn brief. 

Het kruis is het ultieme teken van de liefde die overwint. 
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In deze brief van Paulus zit ook dat prachtige hoofdstuk over de liefde: geloof, hoop en liefde, 

maar de meeste van deze is de liefde, de liefde die blijft, hoofdstuk 13. 

Liefde is de kracht die mensen samenbindt, bij alle verschillen en diversiteit. 

Liefde is de goddelijke kracht van verbinding en verbondenheid, zoals Jezus die heeft laten zien. 

Liefde is dat je elkaar vasthoudt, wat er ook gebeurt, in goede tijden, slechte tijden. 

Jezus heeft die weg van de liefde volgehouden, zelfs toen het ten koste ging van hemzelf. 

Liefde is: niet leven ten koste van een ander, maar ten bate van een ander, bij Jezus zelfs ten 

koste van hemzelf. 

Benoem wat je samen hebt. Nou, dat is die verbondenheid met Jezus, en in die verbondenheid 

ook met de manier van leven van Jezus, waarin warmhartigheid, vergeving, verzoening, 

rechtvaardigheid, liefde, die allemaal samen een rol spelen. 

Daarin is ruimte voor allerlei verschil en variatie, 

maar niet voor stemmingmakerij en polarisatie. 

Daarom houden in de gemeente van Christus mensen elkaar vast, ook al staan ze soms in 

opvattingen, in gesprekken, in discussies tegenover elkaar. 

Het is vanuit die gezamenlijke verbondenheid met Jezus dat we elkaar vasthouden, met elkaar 

verbonden blijven, elkaar niet kunnen loslaten, elkaar niet mogen verliezen. Dat zou zonde zijn. 

Omdat je met Jezus van doen hebt, heb je met elkaar van doen. 

Dat is wat anders dan de lieve vrede bewaren. Dat is onder de maat. 

Het is ook echt met elkaar in gesprek willen gaan, echt naar elkaar willen luisteren. 

Paulus gebruikt dan het woord ‘adelfoi’ in het Grieks, ‘broeders’. 

‘Broeders en zusters’ maakt de Nieuwe Bijbelvertaling ervan, om ook vrouwen in te sluiten. 

Die vertaling vind ik zelf onbevredigend, vanwege mensen, geloofsgenoten die zich niet als man 

of vrouw kunnen identificeren. ‘Familieleden’ heb ik er maar van gemaakt. 

Maar het is wel duidelijk wat Paulus daarmee wil duidelijk maken: we zijn één gezin, kinderen van 

één hemelse Vader, door Jezus Christus, en die verbondenheid verbindt ons aan elkaar. 

 

Het blijft je zus, het blijft je broer, het blijft je familielid, in Christus. Verlies elkaar niet. 

Schrijf de ander niet af. De liefde van Christus is het criterium, liefde die juist het verlorene zoekt, 

wie er niet bij mag horen, die wordt in de lichtkring van de liefde getrokken. 

Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan. 

Polarisatie kan zomaar toeslaan. 

De kerk is vaak niet beter dan de wereld. 

De boodschap van Christus is die van de liefde, die verbindt. Die grenzen overschrijdt. Die van 

vreemden vrienden maakt. Zoals hij dat zelf heeft gedaan. Een wereld met God heeft verzoend. 

Dat wijst ons de weg. 

 

Dan kom ik bij het evangelie van vandaag. De eerst leerlingen die door Jezus geroepen worden: 

Kom, volg mij. 

We volgen Hém. 

Dat is onze opdracht. 

 

 


