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Liederen: 601 Licht dat ons aanstoot; In de Heer schep ik mijn vertrouwen; 961 Niemand leeft voor zichzelf 
alleen; 413 Grote God wij loven U; 871 Jezus zal heersen waar de zon; 1006 Onze Vader; 418 God schenk ons de 
kracht. 

Prediking 

We vinden in deze brief van Paulus terug wie we in wezen zijn: wij zijn burgers en ambassadeurs van Gods 
koninkrijk, in de lezing wat losjes omschreven met ‘wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse 
leven’. En als we daar dan voor hebben gekozen, wat is dan ons handelsmerk? In de maanden van de lock down 
hebben vele kerken en hun kerkgangers van alle kanten (via de media, video’s en in gesprekken) laten weten 
hoe belangrijk hun geloofsgemeenschap voor hun is. Op allerlei manieren wist men wel wegen te vinden waarop 
men, zodra dat kon, elkaar kon ontmoeten. En dat naar eigen inzicht, want bij sommigen was die behoefte 
sterker dan bij anderen, wat door de omstandigheden niet wil zeggen dat daardoor de betrokkenheid was 
losgelaten.  In heel kerkelijk Nederland waren er lokale initiatieven die het normale zoveel mogelijk onder 
abnormale omstandigheden wilden voortzetten. Sommige kerken brachten de lunches bij mensen die 
normaliter met elkaar in de kerk aten. Er werden diensten via filmpjes en op papier verzorgd en bezorgd om het 
contact en de verkondiging, zij het op afstand, te onderhouden. Ook de vergaderingen en diensten gingen in 
onze gemeente via het beeldscherm door, en we planden halfuurbijeenkomsten met belangrijke thema’s die ons 
als een christelijke gemeente ter harte gaan.  

Als je dit overziet, moet je toch concluderen dat er ergens een vast ankerpunt moet zijn om je niet gewonnen te 
geven aan alle weerstanden en omstandigheden (dan weer dreigend of soepel), en dat als een kracht te zien. 
Het eigene van het geloof (van welke afdeling dan ook) is altijd geweest dat mensen zich daaromheen 
organiseren in een gemeenschap, waardoor er een bepaalde identiteit wordt ontwikkeld met een geheel eigen 
kleur en karakter, die, zoals de lezingen van vanmorgen ons aanreiken, afwijken van het gewone, gangbare, 
voortkabbelende, angstwekkende en nonchalante dat eigen aan al het aardse is.  En de vraag is, waarin 
onderscheiden wij ons door ons geloof? Wat is ons handelsmerk? We hoeven het wiel niet opnieuw uit te 
vinden, omdat het volgeling zijn van Jezus zich door de eeuwen heeft gekenmerkt door continuïteit, ook al zijn 
er vreselijke misstappen door hen begaan als mededaders aan geweldsdelicten, waardoor je acuut van je geloof 
zou afvallen. De christenen die daarvan afzagen, hebben zo door hun bijzondere roeping een voortreffelijk spoor 
willen trekken door de geschiedenis, die men niet anders zou willen omschrijven als met een burgerschap die 
niet van hier is. 

Het moet ergens rond het jaar 150 zijn geweest, en we zitten dan nog in een heel pril stadium van de 
ontwikkeling van het christendom dat nog lang niet zover gevorderd was dat men toen al dacht: daar komt in de 
21e eeuw een einde aan  – dat ene Diognetus, een Griekse filosoof, iets over die christenen in een brief 
opschreef aan de toen heersende en bekwame Romeinse keizer Marcus Aurelius. Dat is voor ons een heel 
opmerkelijke brief, omdat wij zo inzage verkrijgen in hoe men, in dit geval Diognetus, aankeek tegen deze 
mensen. Dat moet een merkwaardig verschijnsel zijn geweest, omdat zij de wetten in die toenmalige 
maatschappij meer dan overtroffen door hun voorbeeldige, kan je wel zeggen, manier van handelen. Als je 
nagaat dat er in Griekenland krijgszuchtige Spartaanse wetten werden toegepast op de burgerbevolking (waar 
wij nog steeds iemand hardhandig aanpakken van kennen), en dat men niet wakker lag van een mensenleven 
meer of minder, dan viel de christen als een uitzonderlijk soort mens op dat ondanks alle maatschappelijke 
tegenwerking niet bezweek. Diognetus omschreef hen niet als marsmannetjes, want ze vielen niet op door een 
andere taal, kleding, eetgewoontes, of vaderland, ze leefden gewoon tussen alle andere mensen, en hielden zich 
aan de zedelijke wetten van het land. Maar wat wel opviel, is dat zij er een paradoxaal burgerschap op na 
hielden, dat overeenstemde met Psalm 112 en de brief van Paulus. Dit is wat Diognetus schrijft:  

Zij wonen in hun eigen vaderland, maar als vreemdeling;  
Zij kwijten zich van hun burgerplichten en verdragen als vreemdeling alles.  
Ieder vreemd land is hun vaderland en ieder vaderland is een vreemd land.  



Zij trouwen als ieder ander maar leggen hun kinderen niet te vondeling.  
Zij delen hun tafel maar niet hun bed.  
Zij leven in het vlees maar niet naar het vlees.  
Zij wonen op aarde maar zijn thuis in de hemel.  
Zij gehoorzamen de heersende wetten maar overtreffen ze in hun eigen leven.  
Zij hebben iedereen lief en worden door iedereen vervolgd.  
Zij worden miskend en veroordeeld; ze worden gedood en ten leven gewekt.  
Zij zijn arm als bedelaars maar maken velen rijk.  
Zij hebben aan alles gebrek maar leven in overvloed.  
Zij worden veracht maar ze worden verheerlijkt door de verachting.  
Ze worden belasterd maar worden gerechtvaardigd door de laster.  

Zij worden bespot en ze zegenen.  
Ze worden beledigd en bewijzen eer aan hen die beledigen.  
Hoewel zij goed doen, worden ze gestraft als misdadigers.  
Zij die hen haten kunnen geen reden opgeven voor hun haat.  
 
In deze tegenstellingen horen we doorklinken hoe deze christenen, laten we maar zeggen, als standvastige 
mensen hun andere wang toekeerden aan een angstcultuur waarmee zij aantoonden dat het allemaal ook 
anders kan, en veelal móet om de waanzin van alle aardse gedoe te doorbreken. Een christen was vooral een 
aanzienlijk maatschappelijk verschijnsel, en dat laat Diognetus dan ook aan de keizer weten. Dat kan zijn omdat 
hij in hen staatsgevaarlijke mensen zag, wat in die dagen voor de hand lag, of meer positief als opbouwwerkers 
in een te harde maatschappij die verlichting konden brengen, en dat de keizer hen best goedgezind mocht zijn: 
we weten het niet. 
 
In zekere zin zien we deze waarneming in Psalm 112 terug (laten we ons niet vergissen dat dit een bron is van 
zeven eeuwen vóór Jezus toen dit al werd ingezien) maar dan als een soort van achtergrondschildering bij hun 
optreden als volgelingen van de liefdeswet des Heren. Meer nog is het een pleidooi dat het ons mensen door de 
naleving daarvan aan niets zal ontbreken en wij en zo iedereen het dus goed zullen hebben wanneer we die 
richting inslaan. En daarvan doet ook die andere briefschrijver (maar dan enkele jaren na Jezus) persoonlijk 
verslag, Paulus, die een even opmerkelijke brief geschreven heeft aan de dan nog zeer jonge gemeente in het 
Filippi van Griekenland, maar waarin nog wat dieper op de identiteit van een volgeling van Jezus wordt ingegaan 
als een burger of een ambassadeur van Gods koninkrijk. Hij neemt zichzelf als vertrekpunt wat dat met hem 
doet. 
 
Zo maakt hij zich niet druk over vroeger, wat geweest is, is geweest, en dat hij alleen aan de toekomst denkt. En 
dat dat niet een gemakkelijke weg is, daar hoeft niemand aan te twijfelen. Het is immers veel gemakkelijker om 
je aan de wereld aan te passen met je buik vol te vreten en te zuipen, dan flink door te zetten met je geloof, wat 
er dus ook aan weerstand op je pad komt. In een andere vertaling staat het zo: ‘want wij zijn burgers van een rijk 
in de hemelen, en van daar verwachten wij onze redder, de heer Jezus Christus’. Wel gewaagd als je bedenkt dat 
er niemand boven de keizer stond! 
 
Zoals Diognetus in de christenen een ander type mens ontwaarde ten opzichte van de Griek, zo heeft Paulus het 
in zijn brief over mensen die de christenen manipuleerden en indoctrineerden met hun eigen filosofieën, terwijl 
zij zelf als god in Frankrijk leefden waardoor ze uitsluitend aards bezig waren. En daarmee kritiseert hij die 
Filippenzen, die van de Romeinse keizer wel een bevoorrechte burgerpositie hadden verkregen: ze mochten 
ereambten uitvoeren, een rechtsgeldig huwelijk sluiten, stemmen en eigendommen beheren. Op zich was daar 
niets mis mee, want daarmee werd ook de basis voor onze beschaving gelegd, maar dat was toch niet alles. Er 
was ten opzichte van het aardse leven toch ook nog zoiets als dat andere burgerschap dat verder gaat dan alle 
aardse wetten hoe spartaans of democratisch ook, en dat schetst Diognetus in zijn brief. 
 
En dan de grote vraag: Herkennen we nog iets in ons van die vroege christenen, broeders en zusters van weleer? 
In de tegenwoordige gesprekken met zusters en broeders komt nu en dan naar voren dat men zich niet altijd 
thuis voelt op onze aarde. En zij verklaren dat op grond van het geloof dat ons een eigen identiteit aanreikt, dat 
wij wel in Nederland wonen, en dat wij Nederlander zijn, of: ‘yn Fryslân wenje en Friezen binne’, en aan van alles 



en nog wat meedoen, maar dat onze werkelijke identiteit in wezen een andere is met eigen waarden en 
uitgangspunten die botsen met wat des werelds is. Dat is waar Paulus zich mee identificeerde en wat Diognetus 
zo’n 150 jaar later opmerkte. Op die lijn zaten en zitten (met een vraagteken) ook de doopsgezinden vanuit hun 
gemeentebesef, dat ‘wij wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld’. Maar wat zou daarvan overblijven 
wanneer wij in gesprek traden met de christenen van Diognetus? Voelen we ons met hen verwant of 
vervreemd? Wat mijzelf intrigeert zijn deze woorden van Paulus: ‘Maar één ding is zeker: over vroeger maak ik 
me niet druk, ik denk alleen aan de toekomst!’ Hij bedoelt: ooit zal worden ontsloten wie wij als burgers en 
ambassadeurs van zijn rijk zijn geweest. 


