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Kwetsbaar 
Zondagmorgen 5 februari 2023, Sint Catharijnekerk, ds. Eibert Kok 

Lezingen: 1 Korintiërs 2: 1-5 en Matteüs 5: 13-16 

 

 
 

Hebben en zijn 

Op school stonden ze op het bord geschreven,  

het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;  

hiermee was de tijd, was eeuwigheid gegeven,  

de ene werkelijkheid, de andre schijn. 

 

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.  

Is van de wereld en haar goden zijn. 

Zijn is, boven de dingen uitgeheven,  

vervuld worden van goddelijke pijn. 

 

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 

Is naar de aarde hongeren en dorsten. 

Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 

 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 

is kind worden en naar de sterren kijken, 

en daarheen langzaam worden opgelicht. 

 

Dit gedicht van Ed Hoornik kwam bij mij naar boven naar aanleiding van het Bijbelgedeelte van 

vandaag, uit de brief van Paulus aan de nog niet zo lang bestaande kerkgemeenschap in Korinte. 

Het is maar een klein stukje uit een heel lang betoog, waarin Paulus op een bijzondere manier 

spreekt over wijsheid en dwaasheid, over zwakheid, kwetsbaarheid en kracht. 

Vlak hiervoor heeft hij geschreven: ‘Wij verkondigen een gekruisigde christus, voor Joden 

aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als 

Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en 

het zwakke van God is sterker dan mensen.’ 

Dat is een hele mond vol in kort bestek, maar als ik Paulus goed begrijp wil hij oproepen om op 

een bepaalde manier in het leven te staan. 

Hij zet twee manieren van kijken, twee manieren van leven tegenover elkaar. 
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De ene manier is wat in de regel geldt als wijsheid in deze wereld, namelijk dat je krachtig en 

sterk in het leven staat, dat je je beroept op alles wat je in huis hebt aan mogelijkheden: fier, 

krachtig, sterk, waarbij je in de concurrentiestrijd met anderen probeert die anderen te verslaan. 

Dat wordt in de regel als wijs en krachtig gezien. 

 

‘Hebben’ in het gedicht van Hoornik. 

Iedereen moet zich zo nodig laten gelden. Dan ontstaat die partijschap, die 

concurrentiegedachte, die polarisatie binnen de gemeenschap waar Paulus tegen ageert, waar 

het twee weken geleden over ging. 

Nee, zegt Paulus: Gods wijsheid - ja, ik weet het wel, die wordt gezien als dwaasheid - Gods 

wijsheid is een andere manier van kijken, een andere manier van zijn, is juist zwak en kwetsbaar 

durven zijn, is niet hebben, maar zijn. 

Kijk naar Jezus, de gekruisigde, die manier van leven, dat is wijsheid, dat is kracht. 

“Zijn is, boven de dingen uitgeheven, 

vervuld worden van goddelijke pijn.” 

“Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 

is kind worden en naar de sterren kijken, 

en daarheen langzaam worden opgelicht.” 

Jezus, de gekruisigde, die verkondigen wij, geen krachtpatser, maar een zwakkeling, iemand die 

zich uit liefde helemaal geeft voor de ander. Dat is Gods wijsheid, dat is Gods kracht, en zo is het 

kruis een symbool geworden voor een bepaalde manier van kijken, een bepaalde manier van 

leven. 

Het kruis, daar kom ik zo nog op terug, maar we hebben vanmorgen nog andere symbolen 

voorbij horen komen, die iets zeggen over die manier van leven, symbolen die misschien wel iets 

makkelijker te vatten zijn. 

Jullie zijn het zout van de aarde. Dat zegt ook iets over de manier van leven.  

Zout zie je niet, het werkt pas als het in kleine hoeveelheden ergens in onzichtbaar is opgelost, 

geen berg, maar een snufje, dat is genoeg, zonder wordt het flauw en smakeloos. 

Jullie zijn smaakmakers. Onzichtbaar voegt het iets toe aan deze wereld. 

En het volgende beeld dat Jezus noemt in de Bergrede: ‘Jullie zijn het licht voor de wereld. 

Laat je licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen 

aan jullie Vader in de hemel.’ 

Licht zie je wel. Dat is juist het kenmerk van licht, dat je het ziet, of beter gezegd: dat je licht geeft 

in het donker, iets van Gods licht doorgeeft, zodat het licht wordt bij mensen om je heen. 

 

Toen ik zocht naar een afbeelding van het kruís was de eerste een blank houten kruis. Dat vond 

ik wel mooi, het kruis dat hét symbool geworden is voor de kerk, dat op duizenden kerkelijke 

gebouwen en op talloze kerkelijke en christelijke attributen te vinden is. 

Al snel gevolgd door de afbeelding van een rood kruis zoals je dat kunt vinden boven een rijbaan 

van de snelweg die afgesloten is. Dat is een heel ander symbool, er gaat een kruis door, die weg 

wordt afgesloten. Dat bedoelen we in de kerk niet met het kruis. 

Misschien is dat het beeld dat mensen soms hebben van de kerk: daar mag niks, verboden, 

maar zeker als je de Bergrede leest, zul je ontdekken dat het niet gaat om dingen die niet mogen, 

maar om een weg die zich opent. 

Natuurlijk zet het kruis van Christus ook een kruis door bepaalde dingen, door een bepaalde 

manier van leven, van hebben en houden, maar het kruis wil een ander symbool zijn. 

De volgende die ik tegenkwam was een crucifix, het kruis van Christus met een corpus, een 

lichaam eraan. In de Rooms-katholieke traditie een veel voorkomend beeld. 

Te koop via bol.com, bij een verkoper die homedecoratie heet. 

Het beeld van Christus als decoratie in huis. 
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Ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. 

Ik snap dat mensen zo’n beeld willen, omdat het iets aangeeft van je identiteit, van wie je bent en 

wilt zijn. 

Tegelijk is het heel vaak decoratie geworden, in een kerk of in huis, als sieraad om je nek, het is 

gewóón geworden, we zijn gewend geraakt aan dit beeld. 

Willem Barnard schrijft bij dit  Bijbelgedeelte: “… bij dat ‘gekruisigd’ begin ik te steigeren. Het is 

namelijk zo vanzelfsprekend geworden. En het was zo godvergeten verschrikkelijk. Soms denk ik 

het mij in, hoe dat geweest moet zijn, wat die Romeinse beulen hun slaven en onderworpenen 

aandeden. Vastgenageld te zijn aan een paal, in de brandende zon, tot de dood er op volgde. Wij 

zijn aan crucifixen als siervoorwerpen zo gewend geraakt, dat het woord ons niets meer doet 

voelen van die verschrikking.” 

Voor de kale variant die we in het protestantisme meestal gebruiken geldt eigenlijk hetzelfde. 

Voor joden een ergernis, voor Grieken een dwaasheid en voor moderne mensen iets 

onbegrijpelijks.  

Het heeft iets onbegrijpelijks en het is belangrijk om dat vast te houden! 

Paulus noemt het niet voor niets een ‘skandalon’, een schandaal, iets vreselijk aanstootgevends. 

De dwaasheid van het kruis (Paulus) is nu juist precies het onbegrijpelijke wonder, dat God in 

Jezus de gekruisigde, kiest voor wat zwak en onaanzienlijk is, om de machten van deze wereld, 

waar alles draait om hebben, om alles wat zich heel wat waant, te kijk te zetten. Het zwakke van 

God is sterker dan mensen, het dwaze van God wijzer. Bij God gaat het precies andersom dan je 

zou verwachten. Christus en die gekruisigd, een boodschap die niet overtuigt door wijsheid, maar 

door de kracht van de Geest, een boodschap die niet op menselijke wijsheid steunt, maar op de 

kracht van God. 

Daarom moet het er in de kerk anders aan toegaan dan in de wereld van hebben, van 

concurrentie en jezelf laten gelden. 

Het is niet normaal, dat onze God zich laat kruisigen en toch is dat precies wat er gebeurd is.  

Het kruis is precies de kern, dat de liefde van God voor mensen zo kwetsbaar, zo weerloos is dat 

ze zelfs het kruis van de haat en van de zonde niet uit de weg is gegaan. 

In dat kruis - als gebeuren van onvoorwaardelijke en eeuwige liefde - ligt onze vrede. 

Het kruis is ook een overwinningsteken, zeker wel, maar zonder het triomfalisme waarmee het in 

de geschiedenis vaak gepaard is gegaan. Ieder triomfalisme, iedere zelfverheffing is ons als 

christenen daarom vreemd. Zo zou het moeten zijn … 

 

Tenslotte een schilderij van Marc Chagall. 

Hij was een Joods Russische schilder uit de 20e eeuw, met een heel eigen herkenbare stijl. 

Meestal gebruikt hij veel heldere kleuren en zie je overal tussendoor vogels en kleurige bloemen.  

Maar niet op dit schilderij van het kruis van Jezus. Hier zijn de kleuren verbleekt, op het felle rood 

van de vlaggen van de soldaten na (linksboven) en de vlammen die huizen en een synagoge 

verwoesten. 

Er is veel te zien op dit doek. Het zijn geen vrolijke taferelen. Linksboven, met rode vlaggen, zie 

je een dreigende groep soldaten aankomen met daaronder een platgebrand dorp. Je ziet iemand 

dood op straat liggen en een paar overlevenden zitten ineengedoken bij elkaar. Daaronder zie je 

mensen die in een bootje proberen te ontvluchten. Een man rent weg met een Torarol in zijn 

armen, terwijl hij angstig achterom kijkt. Naast hem een man in een blauw kleed met een groot 

bord om zijn nek. Rechtsonder, helemaal op de rand, zie je nog een vrouw wegvluchten met haar 

kind tegen zich aan gedrukt. Daarboven een man in het groen met een zak over zijn schouder, 

zijn laatste bezittingen. Helemaal rechtsboven wordt een synagoge vernield, geplunderd en in 

brand gestoken. 

En midden tussen dit alles hangt Jezus aan het kruis, met een joodse gebedsmantel om, alsof in 

hem al dit lijden samenkomt. 
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Marc Chagall heeft dit doek geschilderd in 1938, toen hij van alle kanten de dreiging van de 

Tweede Wereldoorlog op zich af zag komen. Zelf was hij net gevlucht uit Rusland voor het 

toenemend antisemitisme van de bolsjewieken, naar Parijs. Daar aangekomen hoort hij dat 

aanhangers van Hitler in Duitsland al zijn schilderijen uit Duitse musea verbrand hebben. In heel 

Europa worden Joden vervolgd, vermoord en naar concentratiekampen afgevoerd. 

En dan schildert Chagall zijn Witte kruisiging om het lijden van het Joodse volk laten zien. Maar 

ook het kwaad en lijden dat andere mensen treft, toen en nu.  

Chagall besefte dat in deze wereld niet alleen Joden tot zondebok worden gemaakt, het kan 

evenzogoed anderen overkomen. 

Het is deze donkere wereld die Chagall schildert. 

Toch is de overheersende kleur op het schilderij niet zwart, maar wit! Er breekt een brede witte 

baan van licht door de duistere wolken heen. Een licht dat vanuit de hemel over Jezus heen 

schijnt en van daaruit over alle vluchtende en lijdende mensen, die zo niet in het donker uit het 

zicht verdwijnen. Laat je licht schijnen. 

Er is nog veel meer te zien. Misschien voor een andere keer. Voor nu is dit genoeg. 

“Ik had besloten jullie geen ander kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de 

gekruisigde.” 

Zo is God in ons midden. Als een baan van licht. 

En wij, wij mogen zijn: de weerglans van het licht. 

 


