
1 
 

Verkondiging 22 januari 2023, De Schutse, Uithoorn  
 
JE BENT MIJN ZUS, JE BENT MIJN BROER 

 
ds. Sibilla Verhagen 
 
Lezingen: Psalm 133, 1 Korintiërs 16 vers 19-24, 1 Korintiërs 1 vers 1-17 
 
 
Geliefden van onze Heer Jezus Christus, 
 
Zou de Sirecampagne ook het oecumenisch leesrooster volgen? Sire, de Stichting ideële 
reclame, ze hebben een nieuwe campagne en die heet: ‘Verlies elkaar niet als polarisatie 
dichtbij komt.’ Sire wil iets betekenen in het verharde debatklimaat. En dan niet zozeer het 
debat in de politiek, maar bij ons in de huiskamer. En één slogan is: Ben je de strijd aan het 
winnen of de relatie aan het verliezen?  
 
Het was een keer in Coronabegintijd. Wij borrelden op vrijdagmiddag met ons kleine 
huishouden. En ik dacht: het is fijn als zij er ook bij is, gezellig bij de borrel. Zij zat alleen in 
haar huishouden. Dus ik video-belde haar. We hadden het uiteraard over Corona. En op een 
geven moment ging zij zo tekeer, alles van de mainstreammedia was complete onzin en ik 
zou alleen maar mainstreammedia volgen. De conversatie was zo ongezellig en ik voelde me 
zo machteloos, dat ik rustig zei: sorry, maar ik ga nu ophangen. En ik deed het. Van een ander 
hoorde ik later dat zij, aan de andere kant van de lijn, daarna in tranen was uitgebarsten. Ik 
had natuurlijk moeten zeggen: he, het zit je wel erg hoog he? Dan geef je wat ruimte aan de 
emotie, en kom je ook achter het verlangen, de angst van de ander, wat er achter de heftige 
woorden ligt. Wat erachter ligt, daar is het meestal makkelijker begrip voor op te brengen. 
Wel, de relatie is er toch nog, er is nog steeds contact. We hebben een soort modus 
gevonden van meestal het onderwerp vermijden – ‘het onderwerp parkeren’, het is 1 van de 
12 tips in de Sirecampagne. En er is zowel bij haar als bij mij een iets andere blik op Corona 
gekomen, en we hebben minder last van Corona, helpt ook.  
 
Als we ons bedreigd voelen in ons bestaan, dan dreigen we zomaar te vergeten wie we zijn. 
Dat is heel menselijk. Dat gebeurt dikwijls met ons, zowel in de kerk als daarbuiten. En in die 
angst grijpen we zomaar naar verkeerde middelen, die ons niet helpen, sterker nog: die ons 
verder de soep in helpen. Als we ons bedreigd voelen in ons bestaan, dan dreigen we zomaar 
te vergeten wie we zijn. Dan proberen we onze identiteit ergens in te verankeren waar die 
niet ligt, en niet moet liggen, en onszelf daarmee te verheffen. We doen dat dan door onszelf 
te relateren aan iets of aan iemand, en de ander juist niet. Of we doen dat door de ander 
ergens bij te schuiven van onszelf vandaan:  
Ik ben van Allah! Poetin is mijn man! Die is van de verkeerde partij. Dat is een emo. Ik ben 
zwart. Ik ben wit. Dat is ook een vrouw. Ach, mannen! Wij zijn van nashville – wij vlaggen de 
regenboog!  
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Of het is zoals in Korinthe. Er werd daar kennelijk gegrepen naar mannen van naam waar je 
je veilig bij voelt. Het zijn ook niet de minsten die in dit rijtje staan. Paulus zelf. Die probeert 
bescheiden van zichzelf te denken maar hij had overduidelijk kwaliteiten die hij merkbaar 
inzet voor het evangelie. Apollos was een medestrijder van Paulus. Ook hij verkondigde vurig 
het evangelie, we kennen hem uit Handelingen. Kefas, dat is de apostel Petrus, de apostel, 
een van de twaalf leerlingen van Jezus zelf en hij was een leider in die eerste 
geloofsgemeenschappen. En dan Christus, ook niet de minste. Men zag zichzelf kennelijk als 
behorend bij één van deze voormannen of bij hun groep. Anderen hoorden daar dan niet bij. 
En kennelijk op zo’n wijze dat er scheuring dreigde. Tip 3 van de Sirecampagne wordt hier 
duidelijk niet opgevolgd. Tip 3 luidt: ‘Zie de ander niet als iemand die behoort bij ‘die groep’.’. 
Als je jezelf en elkaar gaat indelen in rivaliserende of stigmatiserende groepen, dreigt er 
scheuring, waarschuwt Paulus. Scheuring, een schisma staat er in het Grieks. Scheuring: een 
lap stof scheur je in verschillende stukken. En die stukken zitten dan niet meer aan elkaar. 
Oftewel, bij een schisma: de erkenning van de onderlinge band, van de onderling relatie, is 
weg, en daarmee dreigt die relatie stuk te gaan.  
 
Om dit te voorkomen grijpt Paulus naar tip 9 van de Sirecampagne. Tip 9 luidt: Benoem de 
hechte band die jullie hebben. De Sire-reclame vult deze tip dan verder in. Je zit dus 
tegenover elkaar, moet je je voorstellen, en dan zeg je: ‘ “Hee, we zijn het misschien niet met 
elkaar eens… maar je bent wel mijn zus.”. Of: “Oké, we zien dit misschien allebei heel anders, 
maar dat moet kunnen toch, als goede vrienden?”.’ Dat kan je dan tegen elkaar zeggen. En 
Sire vervolgt: ‘Door de band te benoemen beseffen jullie je allebei dat je iets hebt om zuinig 
op te zijn.’. 
 
En dat doet Paulus. Hé Christusheiligen, onze band is: in Christus. Veertien keer maar liefst, 
klinkt de naam Christus in deze eerste zeventien verzen. En Paulus eindigt er ook mee: ‘Mijn 
liefde gaat uit naar jullie allen, met wie ik verbonden ben in Jezus Christus.’. Daarmee wijst hij 
keer op keer op de relatie. In Christus heeft iedereen een relatie met God de Vader. Het kruis 
verbindt ons hoe dan ook – zwart, wit, man, vrouw, slim, minder slim, gezond, ziek, arm, rijk 
– het kruis verbindt ons ongeacht welke eigenschap we ook hebben, aan de Eeuwige. Wij zijn 
door God in het leven geroepen, tot: het zoonschap, het kindschap van Jezus Christus. In 
Hem zijn wij allen zijn kinderen van God. En die relatie relateert ons aan elkaar. ‘ “Hee, we 
zijn het misschien niet met elkaar eens… maar je bent wel mijn zus, je bent wel m’n broer.”.   
 
De kerk heeft op dit punt niet zo’n goed trackrecord. Ik zelf ben opgegroeid in de ware kerk. 
Tenminste, dat vonden wij, dat we de ware kerk waren, en dat anderen dat niet waren. Mijn 
eigen opa van moederszijde was zelfs een vurig voorstander van de vrijmaking. De vrijmaking 
was een kerkscheuring aan het einde van de oorlog, ook van dit kerkgenootschap overigens 
als de andere partij. En in de oorlog vond die kerkstrijd plaats. Mijn opa was ook 
medeoprichter van de Tuinbouwschool in Rijnsburg. Hij vond het belangrijk dat kinderen een 
vervolgopleiding konden volgen, velen die toen alleen maar lagere school deden. Hij heeft 
ook goede dingen gedaan. Ik kom dus uit de ware kerk waar mijn eigen opa aan heeft 
bijgedragen. Excuus voor dat gedrag van ons vrijgemaakten. Ik ben overgestapt naar de PKN 
om predikant te worden, en het was onder andere de gedachte dat Christus toch overal 
gevonden kon worden, die mij legitimeerde dit te doen.  
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De kerk heeft een slecht trackrecord als het om partijschappen gaat, intern, maar ook extern. 
Het wij-zij denken is vaak gestimuleerd en met desastreuse gevolgen, denk maar aan de 
ontwikkeling van het antisemitisme. En menige familie die zich uit elkaar liet trekken doordat 
er verschil in denominatiekeuze was. Als je Paulus verder leest komt er ook zomaar wel een 
wij-zij denken op. Het is een ‘wij van behorend bij Christus’ tegenover een ‘zij die niet 
behorend tot Christus’.  
 
In het slot staat die zin: ‘Als iemand de Heer niet liefheeft – hij zij vervloekt! Maranatha!’. Er 
lijkt bij Paulus toch een grens te zijn. Of zou hij bedoelen: kom toch Heer, kom toch bij 
diegene die U niet liefheeft zodat diegene U wel gaat liefhebben. Dat zou nog mooi zijn. Wel, 
de roeping tot die liefde geldt allen, dat is zeker des Paulus. Maar als mensen niet aan die 
roeping gehoor geven, trekt hij wel eens een grens van erbij horen of er niet bij horen. En dat 
‘hij zij vervloekt!’, dat is hard. Tip 2 van de Sire-campagne: ‘Tel tot tien als je iets lelijks dreigt 
te zeggen.’. Misschien heeft Paulus niet tot tien geteld. Met de pen in eigen hand liet hij zich 
gaan. Daarbij is het natuurlijk ook zo dat die prille kerken van toen, van het begin, in een 
emancipatiestrijd zaten. In zo’n situatie voel je je al snel bedreigd. - En als we ons bedreigd 
voelen in ons bestaan, dan dreigen we zomaar te vergeten wie we zijn. 
 
Wij zijn kinderen van God. Vanuit de zekerheid dat je zelf kind van God bent, hoe dan ook, 
wat er ook gebeurt, hoef je je nooit bedreigd te weten. En terugvallend op deze zekerheid 
zou ik ieder mens beschouwen als een broer en zus in Christus, of op z’n minst als een 
potentiële broer en zus. Dus geen grens voor ons. Want voor állen geldt, het is steeds weer 
verkondigd en ik doe het ook nu: voor allen geldt de kracht van het kruis. In Jezus Christus 
zijn wij kinderen van God, zonder verdere voorwaarde. 
 
De Sirecampagne: ‘Door de band te benoemen beseffen jullie je allebei dat je iets hebt om 
zuinig op te zijn.’. In de kerk is die band dus broer en zus. Dat kan je tegen elkaar zeggen, dat 
helpt, om die band te bevestigen. En Paulus heeft daarbij nog een andere tip, aan het einde 
van zijn brief en dezelfde tip geeft hij ook aan het einde van zijn Romeinenbrief, en de 
tweede Korintiërsbrief en 1 Thessalonicenzen. De tip zou zo bij de Sirecampagne kunnen: 
‘Groet elkaar met een heilige kus.’. Een kus als teken van die band van Gods grote familie, die 
band om zuinig op te zijn, een kus om die band om te bevestigen. Een tip om straks op te 
volgen?! 
 
Amen 


