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Gemeente, die Jezus lief is, 
 

om te beginnen wil ik jullie van Paul Oskamp vertellen. Dominee Oskamp, doctor 
Oskamp. 
Oprichter van Kerken met Stip. Maar ook lange tijd rector van het toen nog 

Hervormd Seminarie op Hydepark, waar alle Hervormde predikanten werden 
opgeleid. 

Op een goede middag kwam hij in het Huis van Bewaring in Scheveningen 
kennismaken. Keurig in Engels kostuum. Meteen goed: gevangenen hebben niets 
aan iemand die doet alsof hij één van hen is, ze willen een ambtsdrager om zich 

aan op te trekken. Oskamp, de Hervormde predikant die voor mij een grote 
naam had: ik was als Gereformeerde jongen niet door hem opgeleid, maar ik had 

van hem geleerd wat liturgie is.  
Hij kwam in Scheveningen onderzoek doen naar de manier waarop gevangenen 

de kerkdienst beleven. Paul had daar al een hele studie in onderzoeksmethoden 
voor moeten afronden. Omdat er net een gespreksgroep begon, vroeg ik hem 
mee in de kring. Hij stelde zich voor en vertelde aan de zo’n 9 mannen wat hij 

wilde gaan doen. Iemand had een vraag aan hem: een doorgewinterde Hagenese 
fraudeur en goochelaar. “Mag ik u vragen wat u zo van ons denkt hier?” 

Paul zei behoedzaam: ‘Ik denk niet dat jullie hier voor niks zitten”. “Mogen wij u 
dan even bijpraten?” De één na de ander vertelde: “Ja, ik zit niet voor niks, maar 
de overval was niet met pistool, maar met een plastic mes”. “Ja, ik zit niet voor 

niks, maar die andere 3 zaken die de politie mij aanwreef heb ik niet op mijn 
kerfstok”. “Nee, ik zit wél echt onschuldig”. ‘Ja, ik heb in het verleden wel eens…, 

maar dít was ik niet “.  
Paul, ja echt, bloosde. En stamelde: “Het is dus heel anders dan ik dacht”. Vanaf 
dat moment kon hij bij die mannen niet meer stuk. 

Paul interviewde in de weken daarna kerkgangers uit alle hoeken van de P.I. 
Haaglanden. Methodisch, welwillend, met oprechte en toenemende interesse. De 

ene na de andere man van alle mogelijke achtergrond sprak mij daarna 
opgetogen aan: “Die man is een geweldige dominee! Nog nooit heeft er iemand 
naar mijn mening gevraagd. Hij vraagt echt diep naar mij, man!”. Paul had met 

zijn wetenschappelijke interesse mensen verhéven. 
Hij leverde een schitterend boek af: “Overleven tussen steen en staal”. Voor ons 

als justitiepastores van onschatbare waarde: een van de eerste 
wetenschappelijke studies waar de betekenis van ons werk zonneklaar werd. 
Maar dominee Oskamp was inmiddels niet alleen wetenschappelijk, maar ook 

met hart en ziel afgedaald naar de werkelijkheid van gevangen mensen. Hij had 
de betekenis van de kerk als wat hij zou gaan noemen “huis voor de ziel” 

ontdekt. Juist voor wie door de samenleving geëxcommuniceerd zijn, vooral ook 
voor wie van zichzelf vinden dat ze vast nergens meer welkom zijn.  Paul richtte 
Kerken met Stip op. Rond 2000. 

Even stevig als zorgvuldig bouwde hij, met justitiepastores en vrijwilligers dat 
netwerk op van inmiddels 74 kerken, die niet alleen bereid zijn mensen op te 

vangen die vrij komen uit een gevangenis, maar die verantwoordelijkheid willen 
nemen door gemeenteleden medeverantwoordelijk te maken, zodat zij weten 
wat wie vrijkomen aan rugzak meedragen, wat ze nodig hebben, hoe ze welkom 

te heten, hoe je het voor hen en de andere gemeenteleden veilig kunt houden, 
noem maar op. Paul belde de kerken op, belde ze na, hield ze bij de les. 

In 2018 won Kerken met Stip de inspiratieprijs van het Kansfonds. In de St. 
Catharinakathedraal in Utrecht kregen we die prijs samen met het beeld van Sint 
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Christoffel, de beschermheilige van reizigers, juist als die op een moeizame 
levensweg zijn.  

Vorig jaar bezocht Jan Eerbeek, voorzitter van Kerken met Stip, Paul met dit 
beeld. En droeg het aan hem op. 
 

Toen ze een keer aan hem vroegen wat volgens hem de zin van het leven was, 
zei hij: “Genieten en dienen’. Maar toen met een vinger geheven; “Maar wél in 

díe volgorde”. 
Hij besloot ooit een preek met een grap, waarmee we meteen bij de tekst van de 
zondag zijn.  

Een econoom liep over de hei en zei hardop: ‘God, mag ik wat vragen?’ 
“Dat is goed”, zei God, en liep met hem mee. 

“Bij u, God, zijn een miljoen jaar toch als één ogenblik?” “Klopt”, zei God. “Is een 
miljoen euro dan ook bij u als 1 cent?” 

“Ja’, zei God. 
“Mag ik dan die ene cent?” vroeg de econoom. 
“Heb ik nu even niet bij me”, zei God, ‘maar als je een ogenblik wacht”. 

 
Neem je tijd. 

Want dát is Jesaja. Wat we van de profeet uit dat hoofdstuk hoorden, tenminste. 
Hij roept, met de stem van de Eeuwige zelf, een enorme tijdspanne tevoorschijn. 
En hij wekt mensen op om vér voor zich uit te kijken en nog verder ná zelfs hun 

eigen bestaan. 
1 Hoort naar mij, 

gij die gerechtigheid najaagt, 
   zoekers van de ENE!- 
kijkt op naar de rots 

   waaruit ge zijt gehouwen, 
naar de holte van de put 

   waaruit ge zijt gegraven! 
2 Kijkt op naar Abraham, uw vader 
en naar Sara 

   die voor u weeën heeft doorstaan!- 
want als eenling heb ik hem geroepen, 

maar ik heb hem gezegend 
   en vermenigvuldigd. 
 

Waar kom je vandaan? Nee, niet je geboorteplaats, dáár ben je niet ter wereld 
gekomen. Je komt van ver ver daarvoor. Nou denken wij hier, als je tenminste al 

eens zo’n DNA onderzoekje naar je afkomst hebt laten doen, dat je een 
verzameling van windstreken bent tot de Neanderthalers aan toe. 
Maar daar komt niet je ziel, niet voor wie jij in wezen voor de Eeuwige bent, 

vandaan. 
Dit is de lijn, die ene golf in de geschiedenis van dat volk van de kinderen van 

Jacob, verder terug, van Abraham. Waar wij, even terzijde maar wel wezenlijk, 
volgens Paulus ook in geworteld zijn, we zijn er later aangestekt, op geënt. En 
zitten daarmee vast aan diezelfde oorsprong met alle kinderen van Abraham. Ja, 

ook de moslims, of zij dat nou op die manier ook willen weten of niet. 
Kijk dus gerust mee terug: naar je oorsprong, kijk in het gat van de grot waar je 

uit komt, uit de diepte van de put. Je bent afkomstig uit het bijna niks. Eerder: 
je bent er uit gerukt, er uit gehouwen. Kijk naar Sara, die, hoe prachtig gezegd, 

“voor jou weeën heeft doorstaan”. 
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Kun je zo je eigen herkomst ervaren? Want als je dat kunt, lijkt de profeet te 
willen zeggen, dan zie je ook hoe de gerechtigheid van de Eeuwige doorgaat. Zie 

ik ben met u tot het eind van de tijd. 
En dat was meteen al zo. 
Wil je profeet zeggen: alleen door jezelf in een enorm veel verderreikend en dan 

terúg verderreikend uitzicht, perspectief te zien kun je ook zien wat de Eeuwige 
doet en wie hij/zij is. 

Zie jezelf als uit Sara geboren. Als deel van de gemeenschap die daar begonnen 
is. Als óók kind van Abraham. 
Dan zie je dat zijn/haar recht een licht is voor álle gemeenschappen. Van de 

Exodus, tot denk ik dan wat nu in Wit-Rusland gaande is. 
Niet de mensenrechten, niet wat je op kunt eisen als waar je recht op hebt, maar 

op wat je meer dan recht gegéven wordt: gerechtigheid, de royaliteit van die 
Ene. 

Dat telkens weer opstaat, tegen alle verdrukking in, hoe lang het ook duren 
moge. Wel vaak lang, trouwens. Maar die gerechtigheid wint. 
Heft uw ogen op naar de hemelen 

   en kijkt naar de aarde beneden, 
want de hemelen zullen als rook vervliegen 

   en de aarde zal als een gewaad vergaan, 
die op haar zetelen 
   zullen sterven als muggen; 

redding door mij zal voor eeuwig wezen, 
mijn gerechtigheid zal niet worden gebroken! 

 
Lo, I am with you to the end of the world, zong dat lied “Zie , Ik ben met je” 
eigenlijk; tot het eind van de wereld. Zegt de profeet al: die zal vergaan, maar 

mijn gerechtigheid breekt niemand. 
Als je een ogenblik neemt, daar zitten miljoenen jaren in. In dat ogenblik van 

jou. 
Ogen – blik. Het is maar hoe je kijkt. 
 

En daar, vertellen we dan als mensen die het Evangelie gehoord hebben en 
telkens weer opnieuw horen willen, is Jezus mee de diepte in gegaan. Met die 

gerechtigheid.   
Om – ja, om wát?  
Gerechtigheid, voor de liefhebbers “Tsedaka”, die in zijn levensverhaal in een 

offer zichtbaar moet worden. Dat het “moet” zegt Jezus zelf. 
In het offer van zijn leven. 

 
Dát gaat Petrus te ver. Als je al te hoge verwachtingen van een ander hebt, kun 
je diep teleurgesteld raken of vreselijk schrikken. 

Als je een relatie aangaat vanuit je bewondering voor iemand, krijgt je liefde 
geen kans om te groeien. 

Petrus had nog vlak hiervoor Jezus de Messias genoemd. Hij wist het. Als enige. 
Hij zág het. En Jezus complimenteerde hem: “Dat heeft God je gezegd, dat weet 
je niet vanuit je vlees en je bloed”. En nu, even later, wordt Petrus alsof wat hij 

zegt door Satan is ingefluisterd, weggestuurd. 
“Ga me niet in de weg staan op de weg die ik gaan moet”. 

Hoe vaak en waar niet al zullen niet ouders, zoals nu vast in Wit-Rusland, hun 
zonen en dochters gesmeekt hebben om thuis te blijven en niet te gaan 

demonstreren? Het kan je dood worden, kind! 
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Maar nu komt er een bijzondere wending. Jezus heeft het over zijn leven. Maar 

hij gaat het hebben over iets anders. 
Dat verbindt hij hiermee. 
En ja, maar daar vliegt onze Nieuwe Bijbelvertaling uit de bocht. Dat vind ik 

altijd naar om te zeggen, want u moet het er maar mee doen. O.k., kom daarom 
naar bijbelkringen en naar de kerk, dan hoor je nog eens wat er wél geschreven 

staat. 
“Wie zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om 
mijnentwil, zal het behouden”. Schrijft de NBV vertaling de NBG vertaling na. In 

de bijbel die ik van mijn moeder heb zijn die zinnen onderstreept. Ik weet nog 
altijd niet waarom en kan het haar niet meer vragen. 

Daarom heb ik de Naardense, letterlijke vertaling voorgelezen. Want dát staat er 
bij Matteüs:  

Want wie zijn ziel wil redden 
zal haar verliezen 
maar wie zijn ziel verliest 

vanwege mij, 
die zal haar vinden!- 

 
Nou kan ik me best voorstellen, dat je denkt: “leven” vind ik toch wat duidelijker 
dan “ziel”. 

Oh? 
Is “ziel’ een vaag of te wollig begrip dan? 

Moet je horen hoe we dat gebruiken: “Ik voel me op mijn ziel getrapt”. Dat is 
toch een heel duidelijk beeld voor hoe je ten diepste gekwetst kunt zijn? 
En je zegt dat je zielsveel van iemand houdt? 

Hoe wezenlijk is dat? 
En gelukkig zegt Jezus niet “leven”. Want dat brengt ongelukken. Zoals die man 

die mij ooit in een cel zat te vertellen, dat hij het helemaal met zijn leven gehad 
had en dat hij nu ging doen wat Jezus hem al had opgedragen. Zichzelf van zijn 
leven beroven. Het offeren. Gelukkig had ik een moment van de genade van de 

Geest en riep ik meteen: ‘Kun je dat nog even uitstellen, dat we eerst eens 
samen kijken naar wat jouw leven eigenlijk ís?” 

 
Het is toch best duidelijk; je eigen ziel redden kun je helemaal niet. Denken dat 
de wereld die jij op orde gaat brengen en die jij voor jezelf opbouwt, ook maar 

iets met je ziel te maken heeft, vergeet het, alsjeblieft. 
Pas als je ontdekt wat je gegeven is – en wordt, pas als je kunt zien en ervaren 

dat alles wie en wat je in wezen, in je ziel dus, bent, je gegeven is sinds Sara 
voor jou haar weeën heeft doorstaan, pas dán.  
 

Jezus zegt eerst nog wel iets anders. Wat blijkbaar voor hem hetzelfde betekent. 
“Als je dat echt wilt, achter mij komen, 

moet je jezelf verloochenen 
en je kruis optillen, 
en zó mij volgen!-“ 

 
Jezus zegt niet, “je moet hét kruis dragen”, of “mijn kruis dragen”. 

Nee – ‘jouw’ kruis. 
En dat moet je vastpakken en ‘optillen’. 
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Moet ik het voor je invullen? Je duisterste kant, je nooit losgelaten terechte 
wraakzucht, je wrokkigheid over wat je is aangedaan, je schuldgevoel over wat 

je anders had moeten doen, je drankverslaving, je noem maar op verslaving, je 
gemiste kansen op geluk, je woede over wat anderen je hebben aangedaan, 
afijn, noem maar op en nog wel wat ernstigers waar ik van weet, maar we zitten 

hier niet in een bajeskerkdienst; kortom, ik denk dat je het zelf wel weet. 
In elk geval vindt Jezus dat: benoem jij zelf je eigen kruis maar. Je weet het wel. 

Toch? 
 
Maar nou komt het. 

Jezus zegt niet, zoals ongeveer alle andere goeroe’s en wijsheidsleraren en 
religieuze topfiguren, dat je dat alles wat in je aan dwarse en storende dingen 

leeft moet loslaten voordat je hen volgen kunt. 
Hij zegt: pak dat vast, til dat op en draag het, zó ga je mij volgen.  

Verloochen jezelf betekent dan toch, hoop ik: denk niet dat je het zelf kunt 
overwinnen en dat je het allemaal alleen moet doen, altijd. Neem het allemaal 
maar mee, op weg, met Jezus mee. Het mág mee.  

Je merkt onderweg wel wat ermee gebeurt. 
Het hoeft van hem niet eerst wég.  

 
Ik ben toch zó blij met dat tweede couplet uit dat lied van de Broedergemeente. 
Dat we hier ooit voor het eerst zongen in een dienst van dominee Jaap van den 

Berg. 
 Als ik twijfel, Heer 

en ik weet niet meer 
moet ik zwijgen of getuigen 
moet ik strijden of mij buigen? 

O, zeg Gij mij dan: 
‘Men moet wat men kan’. 

 
Dat is ook wel eens je kruis optillen: dat je niet álles kunt. 
Mij troost dat telkens weer. Ik hoop u en jou ook. 

 
In de naam van de vader, van de Zoon en van de heilige Geest. 

 
Christiaan Donner, 30 augustus 2020 


