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 19 januari 2020 
 Pieter Kousemaker 

thema Uitnodiging tot de dans 
serie Levenslessen bij Matteüs 

 
 
Kort overzicht van de opbouw: 
 
Matteüs, die deze maand centraal staat in de overwegingen, schetst op allerlei manieren de 
lessen van Jezus en het Koninkrijk van God. 
Vanochtend staan we stil bij de rol van kinderen: Kinderen nodigen ons uit en sporen ons 
aan, op hun eigen manier. Hun appèl, hun uitdaging, hun verwijten zelfs, willen ons de ogen 
openen en ons vragen om creatief, inventief mee te doen. 
Met wat?  
Laten we het feestelijk houden: zie het als een feestelijke uitnodiging tot de dans! 
Dat is de eerste metafoor, een manier van vergelijken. 
We zullen nóg enkele metaforen tegenkomen:  
- We beginnen met een ingewikkeld thema: het geloven in het onzichtbare.  
- We laten ons verrassen door drie vergelijkingen: 

o van het leven als een voortdurend improvisatietoneel  
o de werking van gebrandschilderde ramen en  
o de metafoor van het Licht. 

Én door de zeggingskracht van kinderen.  
 
OVERWEGING  
 
Pogingen om het onzichtbare ‘bespreekbaar’, ‘zichtbaar’, ‘voelbaar’ te maken. 
 

Iets onhoorbaars kun je niet horen 
Iets onzichtbaars kun je niet zien. 
Iets onbeschrijfelijks kun je niet definiëren. 
 

Hoe kunnen wij spreken over de Onzichtbare? 
Hoe kunnen wij geloven in een niet-tastbare, niet zichtbare, een naamloze God?  
Of “Wat hebben wij aan ‘een naam’ alleen” en meer niet? 
 
1. Improvisatietoneel 
 
In ‘De Vloer op’, een tv-programma van omroep Human, stuurt de regisseur Peter de Baan 
acteurs, toneelspelers, onvoorbereid met een improvisatieopdracht de toneelvloer op. Die 
opdracht bevat vaak een moreel of praktisch dilemma. De acteurs spelen zonder 
vooroverleg en voorkennis onmiddellijk hun uitwerking of oplossing van het dilemma. Hun 
toneelspel beeldt uit, hun mimiek roept een fictieve, beleefde werkelijkheid op die daarin 
verborgen ligt. 
Ik vind het fascinerend wat acteurs maken van hun opdracht. Vaak stel ik me voor hoe ik de 
opdracht zou uitwerken als ik op het toneel stond.  
Voor wie het programma niet kent geef ik twee voorbeelden:  
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          Twee mannen komen elkaar na vele jaren weer tegen. Ze zaten vroeger op dezelfde 
school. De ene was een kwelgeest, de ander zijn voortdurende slachtoffer, met 
trauma’s als gevolg. De kwelgeest is aan lagerwal geraakt en smeekt nu de destijds 
gepeste, maar nu succesvolle, om werk.  
Wat gebeurt er tijdens deze her-ontmoeting? Wordt er spijt betuigd over de pesterijen 
van vroeger? Is het slachtoffer inmiddels over zijn trauma heen?  

Een ander voorbeeld:  
           Een jaar geleden verliet Anniek haar man Kees voor een gepassioneerde liefde. Nu wil    
           ze terug naar haar eerste man, maar hoe reageert Kees? Ontvangt hij haar met open 
           armen of…?   
 
We beseffen, dat er allerlei manieren zijn om de dilemma’s die deze opdrachten verschaffen, 
uit te werken: In strijd, met eisen om genoegdoening, revanche, rancune en ‘eigen schuld 
dikke bult’… Of in mededogen, vergeving? Komen misschien bittere emoties naar boven of 
gaan ‘voorwaarden vooraf’ de relatie inkleuren… ? 
Hoeveel verschillende uitwerking zouden wij te zien krijgen, als wij deze vraagstellingen hier 
zouden uitwerken? Sommige van die improvisaties zouden je aanspreken, andere minder … 
maar in allemaal kunnen de improvisaties een besef oproepen. Maar toch: een improvisatie 
kan ook stilvallen, vastlopen: de tegenspeler kan niet uit de voeten met jouw zinnen, jouw 
lading, jouw intentie en jouw emotie. De tegenspeler kan jou verkeerd interpreteren: ‘daar 
kún je niets mee’. De communicatie ‘verstroeft’, loopt vast, vraagt om nieuwe impulsen. 
 
Elke uitwerking legt zijn eigen accenten. Elke improvisatie kan onderliggende motieven in 
beeld brengen en aan de ander een boodschap duidelijk maken.  
Daarmee laat de improvisatie een stuk van de speler, van zijn of haar ‘zelf’ zien. 
 
Na deze kant wat belicht te hebben, realiseren we ons ook dat eenieder ook zo zijn of haar 
eigen perceptie, een eigen interpretatie heeft en een eigen kleur geeft aan het vertoonde 
spel: de improvisatie, de speler heeft de interpretatie niet onder controle!  
 
Dan nu naar Matteüs. 
 
2. Van improvisatietoneel naar het Evangelie van Matteüs 
 
a. Voorbeelden en aansporingen  
Vandaag nodigt Matteüs ons uit om een grote verscheidenheid van ‘improvisaties’ te 
verkennen: ‘geschreven beelden’ over Jezus, zijn voorbeelden en aansporingen over het 
koninkrijk van God. 
Toen ik gevraagd werd om in de serie ‘Levenslessen bij Matteüs’ deze derde overweging te 
verzorgen ben ik begonnen met het evangelie van Matteüs in zijn geheel te lezen. Het was 
lang geleden, dat ik me zo aan een stuk had verdiept in een bijbelboek.  
Bijzonder was, dat er een wonderlijke ervaring ontstond, alsof ik naar een glas-in-lood-
venster keek: allemaal verschillend gekleurde details, allemaal onderdelen, die toch tezamen 
één geheel leken te vormen.  Allemaal venstertjes waarachter één Licht.  
Welke positie je hebt gekozen bepaalt welke kleuren overheersen…  
Soms zit je zo dicht op het glas-in-lood raam dat er maar één kleur is. Dan maakt de 
overtuiging zich van jou meester, dat het achterliggende Licht díe ene kleur heeft. 
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Dan is het verleidelijk om die ene kleur te beschouwen als de enige.  
Dan is een genuanceerd ‘oordeel’ een hele opgave. De levensles van de vorige week ging 
daarover. 
 
b. Eén geheel 
De vele gelijkenissen en bijzondere verhalen in het Evangelie van Matteüs vormen een 
geheel.  
Erich Fromm,1 heeft dat uitgewerkt in de tekst die in de introïtustekst is opgenomen.  
“De redacteuren van de Bijbel hebben de tegenstrijdigheden tussen de verschillende door hen 
gebruikte bronnen niet altijd gladgestreken. Zij moeten echter mannen met diep inzicht en 
grote wijsheid geweest zijn om de vele losse delen samen te smeden tot een eenheid, die de 
afspiegeling is van…” --- “... die naamloze God”  
 
Fromm betoogt dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament een geheel vormen: 
geen logisch consistent betoog, maar een door wijze en geïnspireerde mensen samengesteld 
veelkleurig schouwspel van het bijzondere, het goddelijke gebeuren, dat aan mensen is 
aangereikt. Dat wonderlijke geheel verhaalt wat hun is overkomen, wat zij hebben beleefd, 
wat zij geloofden en wat zij vanuit hun geloof hebben geïnterpreteerd. 
De verhalen in Matteüs presenteren een grote verscheidenheid van ‘stukjes in het glas-in-
lood raam’. Deze geven op zich kleur aan de boodschap.  
Die boodschap gaat over het Licht daarachter én over de boodschappers én over de weg 
waarlangs…   
 
3. Kinderen (1) 
 
In het gedeelte dat wij vanochtend lazen komen kinderen voor. 
Ze lijken op sommige kinderen in deze tijd, in hun grote eerlijkheid en fikse verontwaardiging 
over wat er gebeurt in de wereld, op de Markt van Welzijn en Geluk. 
Die kinderen geven - zoals zo vaak: op hun eigen wijze - een boodschap af: 
‘Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie dansten niet.  
Wij hebben klaagliederen gezongen en jullie treurden niet’: jullie hebben geen misbaar 
gemaakt. 
Toen wij een appèl op jullie deden gaven jullie geen gehoor. 
Toen wij, vanuit onze golflengte, een belangrijke rol speelden in óns improvisatietoneel, liep 
het vast:  
Wij gingen de vloer op, jullie gaven ‘niet thuis’.  
- Toen ik je riep, toen ik voor je musiceerde… hebt je niet gedanst,  
- Toen ik klaagliederen zong, in de rouw was … 
   Of in andere, moderne bewoordingen: 
- Toen ik vroeg om het recht van meisjes om zich te ontplooien - zoals Nobelprijswinnares  
   2014 Malala Yousafzai bijvoorbeeld deed -   en vroeg om de schepping, de  
   ontwikkelingskansen in ieder mensenkind tot haar recht te doen komen, heeft mijn land,     
   heeft mijn religie mij in de ban gedaan 
 
 
                                                        
1 Erich Fromm werd in 1900 te Frankfurt geboren en groeide op in een orthodox-joods gezin. Hij studeerde 
sociologie en psychologie. Hij ontving een Freudiaanse psychoanalytische scholing in München en Berlijn. 
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- Toen ik mijn zorgen uitte over de ondergang van het milieu… sprak Gretha Thunberg (23 
  september 2019 op de U N Action Conference) zich zo uit:  
  “Jullie laten ons in de steek”….”We laten jullie hiermee niet wegkomen. Hier en nu trekken 
   we een streep..”  
   Toen ik mijn zorgen uitte had ik je nodig…ik nodigde je uit. 
 
4. Kinderen (2) 
 
Hier doemt een dramatische levensles van Jezus op, die Matteüs ons voorschotelt: 
Kinderen vormen hier een contrast met de gevestigde orde, de vastgeroeste visies.  
- Als je niet wordt als ‘kinderen’ – de jongens en meisjes die ánders kijken, zoals sommige  
  kinderen in deze tijd, in hun grote eerlijkheid en fikse verontwaardiging over wat er gebeurt  
  in de wereld,  
- Als je niet aan het ‘out of the box’-leven en het out-of the box-improviseren mee durft te  
  doen  
  ‘zul je het koninkrijk de hemelen niet binnenkomen’. 
 
5. Het kind-in-ons  
 
Het vertrouwen op het ‘kind-stuk’ in ons:  
dat is een onderdeel van onze persoonlijkheid en staat voor creativiteit, in vertrouwen een 
andere weg durven kiezen, het durven loslaten van het vastgeroeste, ….vanuit vertrouwen 
creatief in verbinding met medemens en schepping leven. 
 
Na de variaties in het glas-in-loodraam komen we op deze manier terug bij de variaties in het 
improvisatietoneel: 
In ieder mens schuilt de kans om te improviseren, om een andere kijk te ontwikkelen, om 
zonder sjablonen mee te doen vanuit de perspectieven die Jezus ons leerde.  
Ieder mens kan zich laten uitdagen door die andere dimensie en meedoen…  
 
Maar hoe dan? Is de vraag die mogelijk opdoemt. 
 
Matteüs heeft ons duidelijk gemaakt dat er zo vele improvisaties mogelijk zijn als stukjes in 
een glas-in-loodraam: 
- Jezus nodigt zijn discipelen uit Hem te volgen: met Hem mee op te trekken…. Hem 
  achterna! Doe mee! 
- Jezus geneest een groot aantal mensen, lijdend aan allerlei ziekten, stoornissen en kwalen:  
  Ook de zieke of gehandicapte mens telt mee - en is niet de drager van straf voor een  
  bepaalde zonde… 
  Ook de overspelige, de tollenaar, enz. worden niet afgeserveerd… kunnen meedoen! 
- Jezus geeft in de zaligsprekingen ook  aan, waar het om draait. 
 
Zijn ‘hoe en wat’: 
   heb lief, wees zorgzaam, gedraag je eerlijk, rechtschapen, eert daarin/daarmee/ op die 

manier God… Doe ook daarin mee. 
   Geef het menselijke verkeer zó vorm, dat er recht gedaan wordt aan de ander, de anderen 

en aan jou, een mens die de moeite waard is. Ook daarin ligt de uitnodiging: Doe mee! 
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Al die inspiraties vormen een geschakeerd ‘toneel’ van het Koninkrijk van God, van het 
Heilige dat ons als kans wordt aangereikt: als een optie in onze eigen improvisatie, op onze 
eigen toneelvloer… op de dansvloer waar de goddelijke partner ons op uitnodigt. 
Iedereen IS al de vloer op. Leven is ‘de vloer op’ zijn. 
 
Soms val je stil, als aardse speler.   
Soms is de hemelse Tegenspeler te verrassend, ademt je open, speelt op Zijn fluit een 
muziekstuk wat je herkent als een goddelijke melodie, waarin je je uitgenodigd voelt om 
mee te neuriën of te zingen of te dansen in het Licht…een uitnodiging tot een goddelijke 
dans. 
Jezus vraagt ons: ‘Mag ik deze dans van u?’ 
 
 
 
Amen 
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