
 1 

 
Preek van de week: zondag 18 november 2018  

 

   

Predikant: Arend Linde 

          

De Vredehorst 

 

Lezing: OT: Psalm 146             NT: Marcus 12: 38 – 13: 2 

 

1. Verhaal. 

 

 Franciscus.  

 

Jullie kennen de heilige Franciscus. Hij leefde rond 1200 in Assisi in Italië. Hij was rijk. 

Maar zag af van zijn erfenis. En ging leven in eenvoud, armoede en nederigheid. Om zo 

de Heer te volgen. Hij wijdde zijn leven aan het gebed en aan de armen. In 1228 werd 

hij heilig verklaard door Paus Gregorius IX. Deze man heeft veel indruk gemaakt, tot 

vandaag toe. 

Wat ik nu van hem wil vertellen is dit. Er sloten zich al snel mensen bij Franciscus aan. 

Nu vroeg de Paus aan Franciscus om een regel te schrijven voor zijn navolgers, de 

Minderbroeders. De Paus hield niet van ongeordend gedoe. 

Maar Franciscus wilde dat eigenlijk niet. Hij had zelfs zijn bijbel weggegeven. 

Want, zei hij, het komt niet aan op geschreven woorden. Het komt aan wat er van God in 

je leven geschreven staat. Hij was bang dat er verdeeldheid zou ontstaan over de uitleg 

van zijn woorden als hij een orderegel zou schrijven. 

Maar hij  kwam er toch niet onderuit. 

 

Nieuwe uitgave van de Leefregel van Franciscus. 
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Maar hij voegde wel aan zijn regel toe, dat deze moest worden nageleefd zonder 

commentaar. Helaas heeft Franciscus gelijk gekregen met zijn angst voor een regel. Na 

zijn dood raakten de broeders ernstig verdeeld over hoe de regel moest worden 

uitgelegd. In plaats van eruit te leven, richtte men zich op de juiste uitleg. 

 

2. Net als in de dagen van Jezus. 

In Jezus dagen was de Thora, de Hebreeuwse bijbel het geschreven woord. En daar had 

je de Schriftgeleerden. Zij wisten de juiste uitleg. En ze verlangden dat ze daarvoor eer 

en respect kregen. Pas op, zegt Jezus, voor zulke mensen. Ze lopen graag in dure 

gewaden rond….  Ze willen eerbiedig begroet worden op het marktplein……  Ze willen een 

ereplaats in de synagogen en bij de feestmaaltijden…  Maar ondertussen……..  Ze 

verslinden de huizen van de weduwen….  En voor de schijn zeggen ze lange gebeden 

op…. 

In plaats van te leven uit het Woord, verliezen de uitleggers zich in discussies over de 

juiste betekenis. Het Woord staat niet in hun leven en in hun hart geschreven. Jezus 

heeft zelf geen woorden opgeschreven. Behalve één keer, in het zand. Geen geschriften.  

Maar Hij heeft Zijn leven gegeven. 

Wat je van God hebt begrepen en wilt laten zien 

moet je uitbeelden in je eigen leven. 

 

Wat er in de geschiedenis van de kerk is gebeurd weten we. Grote theologische werken, 

grote geleerdheid, grote denkers.  Maar ook kerkscheuringen, machtsuitoefening, zelfs 

inquisitie en brandstapels. Wie er anders over dacht ging eraan. Of werd buitengesloten. 

Buiten de ware kerk gezet.  

Zo werd het geloof een denkwijze en 

geen levenswijze. 

Wat geestelijk leven moest zijn, veranderde in geleerdheid over het geestelijk leven. Wat 

leven met God moest zijn veranderde in geleerdheid over God. De theologen en 

schriftgeleerden krijgen de macht over hoe de mensen moeten geloven en leven. En dat 

moet de theologen op zijn minst verontrusten. 

 

3. Karl Barth. 

 

 
Zoals Karl Barth, de grote en invloedrijke theoloog uit de vorige eeuw. In 1963 werd hem 

een belangrijke prijs toegekend. Hij was er dankbaar voor maar het verontrustte hem 

ook.  In zijn dankwoord spreekt hij over Kierkegaard. De filosoof uit Kopenhagen uit de 

19 eeuw. Kierkegaard dreef de spot met de theologen. Hij zei: het echte christendom is 

afgeschaft. De professoren en bisschoppen zijn er voor in de plaats gekomen.  Hij zei: de 

kerk heeft het zich gemakkelijk gemaakt in deze wereld. Maar dat is geen 

christendom….., dat is niet het echte geloof van het Nieuwe Testament. Dat bestaat niet 

meer. 
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Barth verwees in zijn dankwoord voor zijn mooie prijs naar Kierkegaard. Hij  kreeg een 

mooie prijs voor zijn theologisch werk. Maar, zei hij, Kierkegaard zou spottend zeggen: 

‘Aan echte apostelen worden voor zover ik weet geen prijzen toegekend….!’ 

 

4. De arme weduwe. 

 

 James C. Christensen (1942)  

 

Jezus laat de leerlingen zien wat er gebeurt bij de offerkist. De rijken gooien er veel geld 

in. En het was zo dat de dienstdoende priester publiekelijk bekend maakte wat de 

mensen gaven. Je kon er dus mee scoren als je een gulle gever was. Zoals vandaag 

miljardairs en miljonairs scoren met hun goede doelenprojecten. De weduwe steekt daar 

schril bij af. Die paar stuivers of centen, het stelt echt niets voor. Als ze het niet gaf zou 

het voor de begroting niets uitmaken. Maar Jezus stelt haar ten voorbeeld. Ze zien daar 

de Schriftgeleerden… Ze zien de rijken met  hun gulle gaven…. Maar zo’n arme weduwe, 

daar let niemand op. Ze telt eigenlijk niet mee. 

Maar Jezus zegt dat we anders moeten kijken. Dan zie je iemand die alles voor God over 

heeft. Die haar hele leven aan God toevertrouwt. Haar hele levensonderhoud. Omdat ze 

gelooft dat God voor de weduwen en wezen zorgt. 

Zo lazen we het in Psalm 146.  

Mijn conclusie is: De arme weduwe krijgt geen prijs. Maar zij is wel de ware apostel. Zij 

geeft alles aan God. Ze heeft zoveel liefde voor God, dat ze alles, haar hele leven aan 

Hem toevertrouwt. Wat ze doet legt meer gewicht in de schaal dan het vele geld dat de 

rijken geven. Zij geeft zichzelf. De rijken geven wel maar houden zichzelf achter. Ze 

verslinden de huizen van de weduwen, zei Jezus al in vers 40. Ze leven er niet naar, ze 

bekeren zich niet. Het geloof is een denkwijze en geen levenswijze.  

 

5. Gods tempel. 

 

 
 

En dan wijzen de leerlingen Jezus op de tempel. Een machtig mooi en indrukwekkend 

bouwwerk. Maar Jezus zegt: ‘wees er maar zeker van dat geen steen op de andere zal 

blijven…..  Alles zal worden afgebroken…  

Aan het voorbeeld van de rijken heb je geen houvast.  

Aan de Schriftgeleerden met hun mooie uitleg heb je geen houvast. 
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Aan een indrukwekkende tempel, hoe groots ook, heb je ook geen houvast. 

Maar aan het eenvoudige voorbeeld van de weduwe. Aan haar daad, aan haar 

levenswijze, aan haar vertrouwen. Later zal Paulus zeggen: Gods bouwwerk ben je zelf 

(1 Cor. 3,16). De Geest van God woont niet in een gebouw, maar in mensen, in jou. 

Gods tempel, dat ben jij. 

 

God woont niet in mooie woorden….., ……niet in een mooie regel voor een kloosterorde. 

Niet in mooie theologische bouwwerken, hoe groots ook. God woont bij de eenvoudigen, 

bij de armen, bij de verdrukten. God kun je vinden, waar je Hem niet verwacht, zei 

Luther ook al. Niet in een glorieuze en machtige kerk, niet in de decreten van de Paus. Je 

vindt God waar mensen lijden. In een kribbe en aan het kruis, daar vind je God. Daar 

waar mensen zich helemaal aan Hem toevertrouwen. 

De Paus die we nu hebben noemt zich Paus Franciscus. Als eerste van alle Pausen noemt 

hij zich zo. Wat hij wil zeggen is, dat de kerk zo zou moeten zijn, zoals Franciscus. Zoals 

moeder Theresa. Nog zo’n voorbeeld.  En vooral zoals velen die toegewijd leven zonder 

gezien te worden. Zoals de weduwe. 

En dan houdt Jezus zijn rede over de laatste dingen. En dan vertelt Marcus daarna nog 

een verhaal over een vrouw.  Marcus noemt haar naam niet. 

 

Johannes zegt dat het Maria van Bethanië is. Zij zalft Jezus met een heel kruikje dure 

olie. Ook zij wordt door Jezus geprezen. 

 Maria van Bethanië.  

 

Tegenover alle rijke gasten die erbij aanwezig zijn. Anders kijken, zegt Jezus.  

Zij heeft echt begrepen waar het om gaat. Deze vrouw en de weduwe bij de offerkist, zij 

zijn de ware apostelen. Van de vrouw met de olie zegt Jezus dat overal waar het 

evangelie verteld zal worden, ook aan haar gedacht zal worden. Maar ook de weduwe bij 

de offerkist wordt niet vergeten. Vandaag lezen we weer over haar. Zij krijgt de prijs, 

zeg maar, de eervolle vermelding.  

Zij krijgt de eeuwige roem. 

 

6. Het kleine is veel.  

Laatsten worden eersten, zo gaat het in het Koninkrijk van God. Niet de schriftgeleerden, 

niet de rijken met hun vele geld, niet die machtige tempel… 

Niet al die invloedrijke theologen…. Niet al die geleerden in deze wereld…. 

Niet al dat vele, dat rijke, dat grote, alles wat wij indrukwekkend vinden… 

En waar we graag voor buigen. In het Koninkrijk van God is het kleine veel…. 

En laatsten worden eersten.  

Wij leven in een wereld waarin je moet scoren. Je moet punten halen, je moet een mooi 

cv hebben.  De jeugd weet er alles van. Met bescheidenheid en nederigheid kom je er 
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niet. Maar kijken wel goed? Wat zijn nou de mensen die veel voor jou betekenen? 

Mensen die je echt raken door hun levenswijze, wijsheid en toewijding? 

Waar zie je nou de waarachtige 

toewijding aan het leven? 

Nee, het is niet zo dat je geen ambities mag hebben. Of dat het verkeerd is iets te 

bereiken. Dat is natuurlijk goed. Maar je bent er als mens niet meer om. Niet groter. 

Misschien wel bij mensen die niet goed kijken. Maar niet  bij God. Je bent niet meer en 

groter in betekenis voor de mensen en de wereld. Wat heb je aan gebouwen, of aan 

geld, of aan geleerdheid, aan carrière, aan beroemdheid…., als de waarheid niet leeft in 

je hart? Gods tempel, dat ben je zelf. Jezus vestigt onze aandacht op de weduwe. Op 

mensen die in onze wereld geen prijzen krijgen. En die in de wereld geen betekenis 

hebben. Kleine mensen met grote betekenis. Het kleine is veel.   

Amen.  

 

 


