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Voor wie is als de kinderen - Matteüs 19 door Rembrandt gelezen (II)

Voorganger: Ds. Jurjen Zeilstra

Lezingen:
1e schriftlezing: Leviticus 19, 17-18
2e schriftlezing: Romeinen 13, 8-14
3e schriftlezing: Matteüs 19, 13-22

Inleiding

Te midden van vele anderen zit een rijke jonge man te
peinzen. Het lijkt erop dat wat er om hem heen
gebeurt hem geheel ontgaat. Hij ziet het kind niet dat
zijn moeder naar Jezus probeert te trekken. Heeft Jezus
een verlangen in zijn hart gezien, dat hij zelf niet onder
ogen durft te komen? Rembrandt brengt het in beeld.
Thema: Voor wie is als de kinderen

Gemeente van Christus,
het is in de handen dat Rembrandt op prachtige wijze
laat zien wat er gebeurt. De handen van Jezus nodigen
uit. Mensen die dit verstaan, brengen hun kinderen bij
Jezus. Maar de hand van Petrus weert af. Hij probeert
een moeder met haar kind tegen te houden. Petrus
staat symbool voor een kerk die wel bezig is met
Christus, maar die ten diepste niet verstaat wat hij
bedoelt. Ondertussen is er een ander, groter kind, een
jongen. Hij trekt met ongeduldige gebaren zijn
aarzelende moeder naar Christus toe.1 Het kind leidt
de volwassene.

Tussen de ouders en de leerlingen zit een peinzende
figuur. Wie is hij? Wat is er van hem geworden? Hij
houdt zijn hand voor zijn gezicht.2 De blote voetjes van
het kleine kindje dat bij Jezus wordt gebracht zijn vlak
vóór hem, maar hij lijkt ze niet te zien. Afwezig, lijkt
hij in een leegte te staren. Hij heeft zich aan de
geboden gehouden. Maar de vreugde van het leven is
hij misgelopen. De woorden van Jezus over een schat
in de hemel hebben hem verward.

Het koninkrijk van de hemel is voor wie is als de
kinderen. Maar wie is er die dit woord van Jezus als
volwassene zomaar op zichzelf betrekt? Misschien
hebben we het al zo vaak gehoord dat het woord van
Jezus niet langer in staat is ons werkelijk te raken. Wij
vergissen ons als we denken dat het gaat over een
schattigheid van kleine kinderen, die ook gemist zou
kunnen worden. Rembrandt heeft gezien dat de
beweging die de kinderen maken onmisbaar is
wanneer het gaat over het binnengaan in het
Koninkrijk van God.

Het kind durven zijn is de sleutel naar het leven vanuit
geloofsvertrouwen. Waar vertrouw je op? Er is een
bepaalde naïviteit die in het geloof niet kan worden
gemist wanneer je wilt leven met God. Dat is niet

blinde navolging zonder vragen. Het is niet oogkleppen
opzetten als het gaat om de onvolkomenheid van het
leven. Het is ook niet de ogen sluiten voor de vruchten
van de wetenschap. Het kind speelt, maar niet met het
doel om te leren. Het kind leert terwijl het speelt. Maar
dat is voor het kind niet het doel in de zin van een
nuttige activiteit. Daarom is het treurig als een
voltooide volwassenheid gelijk staat met de teloorgang
van het kind in je hart. De diepste oorzaak van vele
psychologische problemen op latere leeftijd zijn te
herleiden tot misvormingen tijdens de kindertijd.

Het is nodig samen te vallen met jezelf, wil je als mens
een stevige identiteit ontwikkelen. Het woord identiteit
is niet voor niets verwant met identiek. Sommige
mensen zijn als kind overbeladen met hooggestemde
verwachtingspatronen, die niet correspondeerden met
hun wezen. Anderen kregen juist, tegenovergesteld,
steeds de boodschap mee dat ze een last waren. Er zijn
kinderen die al vroeg de indruk krijgen, dat niemand
op ze zit te wachten. In beide gevallen is geen recht
gedaan aan het kind. In beide gevallen is geen recht
gedaan aan God en aan zijn scheppingskracht.

Je zou iedereen toewensen toegang te houden tot het
kind in het hart.3 De wereld onbevooroordeeld in te
stappen; de toekomst met een open blik en zonder
angst tegemoet te treden; nieuwsgierig de dingen te
onderzoeken; vol verwondering om je heen te blijven
kijken; blij én verdrietig te kunnen zijn, zonder
schaamte; de mensen benaderen zoals ze zijn, zonder
bijbedoelingen? Welke volwassene is er die het kan?
Wie zou het, als hij of zij er goed over nadenkt, niet
willen kunnen? Ook de dood wordt, als hij komt,
anders beleefd, wanneer hij met de eenvoud van een
kind, vol vertrouwen, tegemoet getreden kan worden.
Wanneer dit leven gestart als een kwetsbaar kind,
verlaten zou kunnen worden met de kwetsbaarheid als
die van de kinderen, dan is de kring veilig gesloten, het
leven voltooid en kunnen wij ons overgeven aan Gods
eeuwige ontferming.

Zo begrepen is ‘kind zijn én blijven’ te begrijpen als
een grondhouding van voortdurend protest tegen de
wijze waarop het er in de wereld aan toegaat. In feite
weigeren mannen en vrouwen die hier bewust mee
bezig zijn, ten diepste om te buigen voor de wetten van
de wereld. De macht van het geld en de ellebogen
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kennen zij heel goed. Maar zij voelen zich kinderen van
een hogere God. ‘Meester, wat voor goeds moet ik
doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Meteen
herformuleert Jezus de vraag en herleidt hem tot God,
die hij als de bron van al het goede definieert. Niet wij
maken de goedheid. Het misverstand ligt levensgroot
op de loer. Zodra dergelijke vragen klinken, gaat het al
gauw over goede daden en de ijver van mensen. ‘Gij
zult’ en ‘Gij zult niet’, de ‘do’s and don’ts’ komen
centraal te staan. Maar geboden zijn niet bedoeld om
onder te bezwijken. Niet in het moralisme ligt hun
waarde, maar in de gaafheid van het leven in dienst
waarvan zij functioneren. In het hart van de Thora
wordt de wet van God in één zin samengevat en met
de Godsnaam ondertekend.

Heb je naaste lief als jezelf.
Ik ben de Heer.4

Maar kunnen houden van een ander, zoals je houdt
van jezelf? Dat is een groot geheim. Het is het
doorvragen van de rijke jongeman zelf, waardoor Jezus
hem tenslotte voorstelt afstand van zijn bezit te doen.

Als je volmaakt wilt zijn,
ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit
en geef de opbrengst aan de armen;
dan zul je een schat in de hemel bezitten.
Kom daarna terug en volg mij.5

Dit is geen eis in het algemeen. Jezus wil deze jongen
bewust maken van de ‘zwaan kleef-aan’ die hij in de
loop van de tijd is geworden. Daar is het kind onder
bezweken. Daarom brengen de geboden hem geen
levensvreugde. Het opgeven van de materiële rijkdom,
die voor hem is geworden tot een blok aan zijn been,
zou voor de rijke jongeman ten diepste geen verlies
zijn.

Het is een hardnekkig en tragisch misverstand dit
Jezuswoord te horen als een extra eis die Jezus stelt, als
een overtreffende sport op de ladder van perfectie.
Zodoende wordt het loslaten van materiële rijkdom
een bijna onuitvoerbare eis in de moraal. Naast al die
geboden, die de man al houdt, doet Jezus er dan nog
eens een schepje bovenop. Jammer daarom dat ook de
Nieuwe Bijbel Vertaling Jezus laat zeggen: ‘Als je
volmaakt wilt zijn. . . ’ In het Grieks staat er: ‘Als je
volkomen wilt zijn. . . ’ Dat wil zeggen: gaaf, compleet,
heel, vervuld, samenvallend met jezelf, dat wil zeggen:
voorzien van een identiteit die klopt. Nu klinkt het als
perfect, en zo wordt het woord van Jezus een
onuitvoerbare opdracht, terwijl de bedoeling was: een
uitnodiging tot het leven zelf.6 Jezus nodigt u en mij
eenvoudigweg uit om te worden als een kind. Het is
juist niet zo dat hij een extra moeilijke opdracht heeft
bedacht.

Toch komen we overal, binnen en buiten de kerk, de
interpretatie tegen alsof Jezus hier de weg van de
perfectie aanbeveelt. Sommigen verwerpen juist
daarom de uitnodiging van Jezus. Anderen zijn er
concreet op in gegaan. Kloosterlingen zijn dan mensen
die volmaaktheid nastreven en een exclusieve
aandacht voor God, die ‘gewone’ mensen die in de
wereld leven niet kunnen opbrengen. Misschien hebt u
wel eens gehoord van de Katharen in Zuid Frankrijk.
Ook zij kenden letterlijk de tweedeling in perfecti en
credentes, respectievelijk volmaakten en (‘gewone’)
gelovigen. Aan de laatste groep werden veel lagere
eisen gesteld. Nog altijd wordt trouwens het
onderscheid in de Rooms-katholieke kerk gemaakt
tussen ‘de kerk’ waarmee doorgaans de gewijde
ambtsdragers met een geestelijke roeping worden
bedoeld enerzijds en de ‘gelovigen’ anderzijds.

Het instituut van de kerk heeft op Matteüs 19 de eisen
van kuisheid en armoede voor geestelijken gebaseerd.
Het celibaat wordt onder andere gebaseerd op de
verzen die we vorige week hebben gelezen. Echter,
monniken en priesters mogen niet alleen niet trouwen,
maar ook geldt het als een hogere weg om geen
bezittingen te hebben. Velen hebben afstand van hun
bezit gedaan. Wonderlijk genoeg had de kerk door op
die wijze het armoede ideaal aan een groep in de kerk
te verbinden, die kerk als geheel van de armoede
gelofte ontslagen, getuige de vele kerkschatten op
aarde.

Met toewijding van mensen aan God is niets mis.
Kloosters op basis van vrijwillige toetreding hebben
een buitengewoon waardevolle bijdrage gehad in de
geschiedenis van de kerk. Ik denk aan Antonius de
Anachoreet.7 Hij voelde zich in het jaar 269 geroepen
om alles achter zich te laten en de Egyptische woestijn
in te trekken om zich geheel op God te kunnen richten.
Hij werd de vader van het monnikendom.8

Ik moet denken aan de bekering van kerkvader
Augustinus.9 Deze vond plaats in 386, na een periode
van grote onrust in zijn persoonlijk leven.10 Eigenlijk
was hij op dat moment helemaal vastgelopen.
Augustinus was een succesvol redenaar, die van een
feestje hield. Maar in zijn persoonlijk leven was het,
zoals hij er later zelf op terugkeek, een puinhoop. De
doorbraak kwam toen hij in een tuin zat te huilen en
ineens achter een muur een kinderstem hoorde zingen:
‘Tolle, lege’, ‘Neem op, lees.’ Toen Augustinus daarna
de bijbel opnam, las hij Romeinen 8,13. Dat is de tekst
over het eerzaam leven als past bij de dag, die wij
vandaag hebben gehoord. Zelf vond ik die brave tekst
altijd een beetje een teleurstellende vondst alsof het
kwaad in de feestjes zat. Totdat ik begreep dat
Augustinus het kind in zichzelf moet hebben
hervonden. Het gaat niet om het moralisme, maar om
de herontdekking van het kind! Eindeloos had
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Augustinus het Koninkrijk van God met geredeneer én
met escapisme op afstand gehouden. Nu ging hij het
binnen als een kind en kon hij zeggen: ‘Rusteloos is
ons hart, totdat het rust vindt in U.’

Ik moet denken aan Franciscus van Assisi heeft op een
heel bepaald moment in zijn leven de woorden van
Jezus gericht tot de rijke jongeling, heel concreet op
zichzelf betrokken.11 Hij gaf zijn vader alles terug wat
deze hem ooit geschonken had en leefde voortaan in
armoede en voor God als een blij en verlost mens.

Waar het mis gaat is, wanneer een loden last op
mensenschouders wordt gelegd. Dan wordt geen recht
gedaan aan de oorspronkelijke vraag van de jongeling.
Een fundamentele vraag naar de zin van het leven,
wordt in dat geval een aanleiding tot nieuw moralisme.
Er moet dan van alles. Dit wordt door kerken
dogmatisch onderbouwd. Maar op deze wijze kan er
weinig overblijven van de genezende kracht van
Christus. Maar het koninkrijk der hemelen is voor wie
is als de kinderen. Daarbij hoort Psalm 131:

Heer, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,

ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.
Israël, hoop op de Heer,
van nu aan tot in eeuwigheid.12

Amen.

Uitzending en zegen
Als jullie vanhier gaan, ga als gezegende mensen. Wij
zijn allen kinderen van één hemelse Vader. Voor wie is
als de kinderen wordt er midden in deze wereld,
wonderlijk om te zeggen, een Koninkrijk van God
gebouwd. Dat Godsrijk bestaat niet in geboden en in
verboden, maar in de uitnodiging van Jezus om vanuit
de liefde te blijven leven, wat er ook gebeurt.

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God,
de gemeenschap van de heilige Geest,
is met jullie allen.

Noten

1Visser ’t Hooft, W.A., Rembrandts weg tot het Evangelie, Amsterdam 1956, 41.

2En daarin lijkt de denker van Rodin op hem.

3Voor deze visie op Matteüs 19, zie: Drewermann, E., Bilder der Erfüllung. Das Matthäusevangelium, II, Mt. 8,1-20,19, Solothurn/Düsseldorf
1994, 479-499

4Leviticus 19,18b. Wanneer de letters worden geteld schijnt deze tekst precies in het midden van de Thora te staan.

5Matteüs 19,21.

6In het Hebreeuws zoekt Drewermann woorden als: ‘shalem’ (afgeleid van ‘shalom’) en ‘thamim’, ibidem, 496. Cf. Albright, W.F., and C.S.
Mann, Matthew, New York/London 1971, 232.

7Woestijnvader Antonius de Anachoreet (251-356) staat aan de wortel van de christelijke kluizenaarsbeweging. Zijn bijnaam dankt hij
aan het Griekse ‘anachoreoo’ wat uitwijken of zich afwenden betekent. Het komt onder andere voor in Exodus 2,15 wanneer Mozes zich
terugtrekt in de woestijn en in Matteüs 2,14 wanneer het gaat over het uitwijken van de heilige familie naar Egypte. Beide verhalen zijn
spirituele bronnen voor het kluizenaar- en kloosterideaal. Bauer, W.Wörterbuch zum Neuen Testament, Berlin/New York 1971, 126.

8M. Puzicha, ‘Antonius der Einsiedler’ in: Döpp, S. und W. Geerlings, Lexikon der Antiken Christichen Literatur, Freiburg/Basel 1988, 36-37.

9Aurelius Augustinus van Hippo (354-430) is voor de Middeleeuwen naast de apostel Paulus waarschijnlijk de belangrijkste theoloog. Nog
altijd wordt hij veel gelezen al is het maar om de geschiedenis van de kerk te verstaan.

10Augustinus, Confessiones, VIII,12.

11Franciscus van Assisi (1182-1226) staat aan de wortel van de belangrijkste spirituele revival in de hoge middeleeuwen. Hij stichtte een
beweging van armoede die erin slaagde binnen de kerk te blijven.

12Psalm 131.
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Figuur 1: De prekende Christus (Honderdguldenprent) ca 1647-1649, ets van Rembrandt van Rijn
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