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Inleiding, 
 
 
Beste mensen, een paar weken geleden hadden we niet kunnen denken in deze 
onwerkelijke situatie te belanden. En zelfs ook deze week zijn er nog wijzigingen 
geweest, zodat de dienst nog aangepast moest worden. Geen ‘live’ muziek en zang, 
maar nu via geluidsdragers.  
Toch is er de hoop dat u desondanks in dit uur inspiratie , troost en zeker ook 
verbondenheid met elkaar mag ervaren. 
 
Om geïnspireerd en met lichte humor te beginnen lees ik een verhaaltje van 
Franciscus van Assisi, waar Franciscus de paus ontmoette met het verzoek om een 
orde met daarbij een eigen regel te mogen stichten. 
 
De paus liet zijn ogen aandachtig over het vormeloze habijt, het weerzinwekkende 
uiterlijk, de lange baard, de onverzorgde haren en de overhangende wenkbrauwen 
van Fransiscus gaan. Hij luisterde naar het verzoek van Franciscus, keek met 
verachting op hem neer en zei : “Ga jij de zwijnen maar opzoeken , broeder. 
daarmee moet je eerder vergeleken worden dan met mensen. Wentel je met hen in 
een modderpoel, geef de zwijnen de door jou opgestelde regel en preek maar tot 
hen”.  
Toen Franciscus dit hoorde, maakte hij een diepe buiging met zijn hoofd en ging 
meteen heen. Toen hij eindelijk zwijnen gevonden had, wentelde hij zich zolang in 
de modder, tot hij van top tot teen met habijt en al onder de modder zat. Zo keerde 
hij naar het paleis terug en presenteerde zich voor de paus. ‘Heer’, zei hij , ‘Ik heb 
gedaan wat u bevolen hebt. Geef nu alsjeblieft gehoor aan mijn verzoek’. De paus 
zag vol verbazing wat hij gedaan had. Hij kreeg spijt over zijn eerdere minachting, 
kwam tot inkeer en willigde zijn verzoek in en zond Franciscus met een zegen heen.  
 
Vandaag staat ‘lach’ centraal. Het aanknopingspunt voor de veertigdagentijd is bij 
‘lach’ wat lastig. Is de veertigdagentijd juist niet een periode van inkeer, 
beschouwing, woestijnervaring, lijden, vasten. Niet iets waar je gelijk bij aan lachen 
denkt. Zeker door de corona crisis is het thema ‘lach’ nog onwerkelijker geworden. Is 
dat nog wel passend in deze zorgelijke tijd. Deze tijd die alles op zijn kop zet.  
Maar is dat nu niet juist de kern van de boodschap van Jezus, alles omgekeerd. En 
werd die boodschap vaak niet gebracht met milde humor, soms cynisme, zoals een 
hofnar dat aan een hof doet. Juist niet zeggen wat verwacht wordt, maar net het 
tegenovergestelde. Of juist iets doen wat je niet verwacht. Net zoals Franciscus, 
iemand die heel dicht bij Jezus staat ook doet in het verhaal. De boodschap van 
Jezus is vaak te belachelijk voor woorden, zoals Paulus het al zei; ‘een dwaasheid 
voor de heidenen’ , maar hoe is het voor ons ? 
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Overdenking 
 
Mensen van de weg van Jezus, 
als een overweging op deze manier  wordt begonnen, gaat ieder even goed 
zitten om te luisteren wat er komt. Maar in plaats van een komma achter deze 
zin ‘mensen van de weg van Jezus’,zet ik voorlopig even een punt. Want in 
deze zin zit al zo veel dynamiek, is zo vol van betekenis, dat het eigenlijk niet 
mogelijk is om zo maar verder te gaan. Want wat betekent het ‘mensen van 
de weg van Jezus’.  Dit zijn mensen die dus de weg van Jezus gaan, hem 
achterna. Misschien goed om eerst te zeggen wat het allemaal niet betekent. 
Het betekent dus niet wat we wel of niet moeten geloven, dat we ja moeten 
zeggen tegen allerlei dogma’s , dat de maat wordt genomen in hoeverre je 
nog recht in de leer bent. Dat betekent het allemaal niet. Maar wat wel ? 
Wat is de weg van Jezus, wat wilde Jezus, wat is zijn boodschap, wat is zijn 
weg ? De concrete weg die hij ging eindigde op Goede Vrijdag aan het kruis 
als het gevolg van zijn boodschap, zijn statements, zijn optreden.  
En dan wordt het spannend, want wat is zijn boodschap, wat is de kern van 
zijn denken, zijn geloven. Komen we daar nog achter na 2000 jaar 
getheologiseer, 2000 jaar geloofsbelijdenissen, geloofsleer, dogma’s.  
Jezus geloofde dat het Koninkrijk der hemelen aan zou breken, een Koninkrijk 
dat helemaal niets weg had van bestaande koninkrijken. Een Koninkrijk, totaal 
afwijkend, een Koninkrijk dat de wereld omkeert. De kern van dit Koninkrijk is 
te vinden in de bergrede en nog specifieker in de zaligsprekingen.  
En ik daag u uit om te proberen die zaligsprekingen te lezen als totaal nieuw, 
zonder alle ballast van 2000 jaar uitleg.  
Want als je die zaligsprekingen goed leest horen we iets wat ongehoord is, 
eigenlijk te dwaas voor woorden.  
In de tijd van Jezus ging het tegen alles in wat op dat moment gangbaar was. 
Wanneer deed je er toe: als je rijk was, macht had, invloed uit kon oefenen, 
verzet bood tegen de vijand. Eigenlijk precies hetzelfde als nu. 
Jezus zat op de berg met waarschijnlijk een groep mensen rondom hem heen 
die niet belangrijk waren in de maatschappij, verschoppelingen, losers, 
schoonmakers, mensen van de thuiszorg, mensen zonder aandelen, 
minimumloon lijders, voedselbank klanten,  bijstandsmoeders, vluchtelingen. 
Dat was zijn publiek, degene die in de maatschappij niet meetelt, die de 
grootste moeite heeft rond te komen. En voor deze mensen heeft hij een bijna 
belachelijke boodschap, Hij noemt hen zalig, gelukkig. Hij gaat dus veel 
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verder dan compassie voor deze groep hebben. Nee zij, in hun situatie, zijn 
de belangrijkste gasten aan het koningsmaal, zij zijn de laatsten die de 
eersten zullen zijn, zij horen bij het Koninkrijk van de ‘wereld andersom’. 
Armen of armen van geest, diegenen die treuren, de zachtmoedigen, 
diegenen die een eerlijke maatschappij willen hebben, die integer zijn, die 
vrede zoeken in plaats van ruzie en oorlog, die onterecht vervolgd worden of 
onterecht de schuld krijgen van maatschappelijke problemen, zij behoren bij 
dat Koninkrijk van de hemelen.  
Dit gaat natuurlijk in tegen de realiteit, tegen de gewone gang van zaken, 
tegen de maatschappelijke tendens. Want daarbij gaat het vooral om het 
geluk van het individu, alles draait om het eigen ego. Maar in de visie van 
Jezus heeft geluk daar niets mee te maken, maar ben je pas mens, echt mens 
als je jezelf herkent in de mensen van de zaligsprekingen. Echt geluk hangt 
niet af van rijkdom , succes en macht, maar echt geluk vind je in jezelf als je 
het eigen leven vorm kunt geven met deze boodschap, met deze weg van 
Jezus. Jezus geeft deze mensen een status, ze worden door hem gekend en 
herkend. Uiteindelijk geeft dat je leven zin. En het Koninkrijk der hemelen is 
niet iets van de toekomst, maar iets wat nu al start in dit vergankelijke leven. 
En in dat Koninkrijk is uiteindelijk vreugde te vinden. 
Dat was de boodschap van Jezus, dat was zijn weg. Bij Jezus gingen 
boodschap en weg in elkaar over. 
  
De wijze waarop Jezus dit leefde en rond ging in het land leek wel op het 
gedrag en uitspraken van  profeten  in het verleden of hofnars in paleizen. En 
Franciscus was wat dat betreft ook een echt mens van de weg van Jezus.  In 
dit alles wordt vaak wat humor een totaal andere werkelijkheid verkondigd die 
tegen machthebbers en religieuze leiders in gaat. Mensen worden continu op 
het verkeerde been gezet, op vragen wordt geen direct antwoord gegeven, 
maar met verhalen/gelijkenissen waarin ook alles vaak net anders gaat dan 
verwacht. Of er wordt geantwoord met een wedervraag. Dit aspect van Jezus, 
het profetische of het  nar-achtige is vaak weggestopt of genormaliseerd, 
terwijl dat nou net niet de bedoeling was. Want er is regelmatig wat humor of 
soms lichte spot bij Jezus woorden aanwezig. Ik kan me voorstellen dat 
omstanders regelmatig moesten glimlachen als Jezus een of andere 
hotemetoot weer op zijn nummer zette.  
Iemand die juist dit aspect van Jezus heeft uitgewerkt is Harvey Cox in begin 
jaren 70 van de vorige eeuw. Een Amerikaanse theoloog die dikke bestsellers 
schreef over de godsdienst na de zogenaamde dood van God en tussen die 
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bestsellers in een dun boekje schreef ‘Het narrenfeest’. Intussen zijn al die 
bestsellers totaal achterhaald, maar dat boekje is nog steeds actueel en ‘Het 
narrenfeest’ wordt nog regelmatig aangehaald, onder andere door Frank 
Bosman die het boek ‘God houdt wel van een geintje’ heeft geschreven. Op 
dat woord geintje kom ik trouwens straks nog terug.  Harvey Cox die Jezus 
optreden en leer vergeleek met die van een profeet, maar ook van een nar, 
die tegen bestaande structuren durfde in te gaan. Hij verwoordt het als volgt : 
“Net als de nar tart Jezus de gewoonten en bespot gekroonde hoofden. Net 
als de rondtrekkende troubadour heeft hij geen plaats om zijn hoofd neer te 
leggen. Net als een clown steekt hij de draak met de bestaande autoriteit door 
met koninklijke praal de stad binnen te rijden, terwijl hij geen aardse macht 
heeft. Net als de minstreel bezoekt hij feestelijke gelegenheden en maaltijden. 
Uiteindelijk wordt hij door zijn vijanden in een bespottelijke karikatuur van een 
koningsmantel gehuld. Temidden van gniffelaars en schimpers wordt hij 
gekruisigd met een schild boven zijn hoofd dat zijn lachwekkende pretentie 
hekelt’. Ik kan me goed voorstellen dat velen Harvey Cox te ver vinden gaan, 
maar deze zienswijze is ook een uitdrukking van Jezus, waar de kerk niets 
mee kon en ook niets mee wilde. In dezelfde tijd dat het boek ‘narrenfeest’ 
gepubliceerd werd waren er twee musicals over Jezus, want de jeugd, 
waaronder de hippies (love en peace) hadden Jezus ontdekt. Het is trouwens 
ook de tijd dat Ramses Shaffy populair was en zijn lied ‘zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder’ schreef. Terug naar de musicals : een musical 
bijzonder bekend was ‘Jesus Christ Superstar’.  Daarin wordt Jezus gezien als 
degene die worstelt met zijn roeping. Een andere musical ‘Godspell’ paste 
veel meer in de visie van Harvey Cox. In Godspell (verbastering van 
gospel/goede boodschap) staat Johannes de Doper in een fontein in New 
York en blaast op een sjofar en zingt het lied “bereid je voor op de komst van 
de Heer’  Willekeurige mensen stoppen met waar ze mee bezig zijn en 
haasten zich naar de fontein en laten zich dopen. Als laatste wordt Jezus 
gedoopt en een ieder krijgt een vriendelijk zonnetje op het gezicht en hult zich 
in hippe gewaden. De groep ziet eruit als een hippie gezelschap met Jezus in 
tuinbroek met de S van superman en dansend , springend en zingend trekken 
ze New York door, tot ergernis van de gegoede burgerij. In de gezongen 
liederen staat de bergrede weer centraal staat en wordt het evangelie van 
Mattheüs gevolgd. Uiteindelijk sterft Jezus tegen een ijzeren afrastering van 
een autokerkhof en de vrienden dragen het dode lichaam door de stad, maar 
al snel  klinken weer de vrolijke  liederen, zoals ‘Day by Day’.  Wat dat betreft 
is  deze zienswijze geheel in de lijn van het evangelie, de vrienden zetten het 
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werk van Jezus voort, verkondigen zijn boodschap van een andere menselijke 
maatschappij. Ook in deze musical  zien we een Jezus die de draak steekt 
met de toenmalige maatschappij en zijn regels, omdat mensen daar geen 
mensen mogen zijn. Het leven is er om van te genieten, om in vrijheid te 
dansen en te zingen is de boodschap van Godspell geheel gedrenkt in de 
‘love and peace beweging. De traditionele kerken moesten er helemaal niets 
van hebben en de musical werd als godslastering betiteld. En de musical gaat 
ook heel ver, maar ergens zit een kern die daadwerkelijk past bij de woorden 
van de zaligsprekingen,  bij de weg van Jezus. Maak je geen zorgen, heeft 
Jezus ook gezegd, de eersten zullen de laatsten zijn, wordt als een kind. Met 
andere woorden kun je nog ontvankelijk zijn, kun je nog op een open manier 
kijken naar het leven en de toekomst. Durven wij net als Jezus in termen te 
denken van de wereld andersom, op zijn kop, een soort narrenfeest.  
  
Misschien moeten wij daarom ook anders durven te kijken naar de huidige 
crisis. Eigenlijk hadden we als mensen van de weg van Jezus hierop 
voorbereid moeten zijn. In eens zijn niet de machthebbers belangrijk, maar 
verplegers, schoonmakers, vakkenvullers. De wereld op zijn kop. Ineens gaat 
het niet meer om winsten van bedrijven, maar zoekt men weer de menselijke 
maat op. Wat missen we meer , de overvloed van producten of de nabijheid 
van elkaar, het gewone contact. In een keer kijken we verdwaasd rond en is 
dat eigenlijk niet vreemd als mensen van de weg van Jezus. Hij, die altijd al 
de wereld andersom heeft gezien, de menselijke maat heeft gezien, aandacht 
en genegenheid belangrijker vond dan afvinklijstjes in verpleeghuizen of 
thuiszorg bezoeken. Natuurlijk is de crisis een ramp, dat is buiten kijf, maar 
hoe gaan we ermee om en wat kunnen we ervan leren ? Kijkend naar Jezus 
kan het ook een kans zijn om ons leven anders, humaner in te richten. Dat we 
op een andere manier weer kunnen genieten van bepaalde zaken, dat in 
plaats van het chagrijn van de boze blanke man we daadwerkelijk weer 
contact zoeken en beseffen dat die vluchteling, die vreemdeling , die 
allochtoon ook een mens met eigen verhaal is.  
 
Ik ga eindigen en kom weer terug op het woord gein, dat Frank Bosmans 
bewust gebruikt heeft in zijn boek “God houdt wel van een geintje”.  
In het Hebreeuws/jiddisch is er een woord chen, dat zowel gein als genade 
betekent. Dat is wel verrassend. Ik weet niet of alle predikanten dat wel 
beseffen als ze van de preekstoel bulderen ‘genade zij u van God,” want 
eigenlijk zeggen ze de gein van God is met jullie. Ik kan alleen maar vertellen 
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hoe ik het interpreteer. God’s gein betekent voor mij als eerste dat God wil dat 
we als mens genieten van deze aarde, genieten van elkaar. Dan leven we in 
God’s gein in God’s genade. Hij wil genieten van het spel, van de dans van 
het lied van de mens. Zoals wij kunnen genieten van het spel van het kind. 
Maar het gaat nog verder. Diep in ons is er altijd een bron van Gods genade 
aanwezig. Een bron van vreugde, die misschien  is dichtgeslibd, maar wel 
aanwezig. Dat is de bron waarover Frere Roger uit Taizé het heeft : ‘deze 
vreugde is troost en dringt diep in ons hart’. Gods gein/genade is dus niet iets 
oppervlakkigs of plat, maar heeft alles te maken met een kern van vreugde, 
die altijd aan te boren is. Misschien ook juist in deze tijd, de tijd van de wereld 
andersom. Want het mooie is, genade/gein kun je in jezelf ontdekken, zelf 
ontvangen, maar ook zelf geven. Want God heeft geen andere handen dan 
die van ons. Wat mooi als iemand die niets meer ervaart van Gods gein, daar 
door een ander weer mee geconfronteerd wordt, door misschien enkel 
aanwezig te zijn. Wat fijn als je diep in de put zit en de vreugde en de lach 
totaal afwezig zijn, dat iemand toch Gods gein kan verspreiden. Dat kleine 
straaltje zon tussen donkere wolken, een glimlachje midden in het verdriet. 
Dat kaartje naar een eenzame oudere in het verzorgingshuis.  Genade , Gods 
gein heeft alles te maken met die breekbare glimlach, de vreugde die 
troostend is en diep in ons hart dringt.  
Ik wens en hoop dat wij in deze moeilijke tijden elkaar figuurlijk vast houden 
en dat we niet niet uit elkaars genade vallen, in het besef dat Gods 
gein/genade ons altijd zal dragen en in ons is.  
Amen. 
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