
Preek – Kuurne 3 februari 2019 
Jullie zijn mijn familie 

1. 
(begin) Het is het jaar 2038. Dries Van Langenhove staat voor een grote mensenmassa op de 
markt in Kortrijk. Sinds hij in het jaar ’19 lijsttrekker was voor het Vlaams Belang in Vlaams-
Brabant is het hem voor de wind gegaan. Veel Vlamingen vonden zijn bescherming van het 
eigen volk zo goed dat ze zijn geschiedenis van het beledigen van de zwakkeren in de 
maatschappij aan zich lieten voorbijgaan. Zijn populariteit steeg zelfs zo erg dat het Vlaams 
Belang en Schild en Vrienden tien jaar later fusioneerden tot Vlaams Schild, met Van 
Langenhove aan het roer van de partij. Vlaams Schild met zijn vele verwijzingen aan de 
Guldensporenslag van 1302 is enorm populair hier in Kortrijk.  
 
Het is intussen ook zowat 20 jaar geleden dat de vluchtelingencrisis door Europa woelde. 
Heel wat van die toenmalige vluchtelingen wonen nu al een groot deel van hun leven in 
België. Ze hebben hier kinderen gekregen, en hebben na lang wachten en zwoegen weer 
min of meer hun normale leven van voor de oorlog terug. Syrische dokters zijn bijvoorbeeld 
erg populair in het plaatselijk ziekenhuis.  
 
Van Langenhove spreekt de massa toe met Vlaamse Schildekens toe. (Zo noemen ze 
zichzelf. Ze hadden eerst gekozen voor Vlaamse Schilders, maar na een telefoontje van 
iemand die op zoek was naar hulp bij de verbouwingen, hebben ze dat veranderd.) De 
massa wordt toegesproken en jij en ik staan er ook tussen. Wij zijn op dit moment alle twee 
werkloos. De economie draai niet heel goed, en als werklozen voelen we dat extra. Van 
Langenhove toont ons met wat grafieken aan dat het door de vluchtelingencrisis is dat de 
economie slecht gaat. Hij vergeet daarbij strategisch te vermelden dat er vlak voor die 
vluchtelingencrisis ook al een economische crisis was. En wij zijn bereid om hem daar met 
een selectief geheugen in te volgen.  
 
“De Syriërs zijn de schuld van alles,” spreekt hij ons toe, “Beeld je eens in hoe goed ons land 
het zou hebben zonder hen! Iedereen werk, iedereen een mooie woning, iedereen veilig.” 
Meer en meer jut hij de massa op. Het is verdorie waar, denken wij, wij zouden nog altijd 
onze job hebben zonder de Syriërs. De Vlaamse Schildekens in het publiek delen lijsten uit 
van adressen waar Syriërs en andere voormalige vluchtelingen van het Midden-Oosten 
wonen. Wij zijn intussen zo boos dat we samen met een paar anderen een van de adressen 
uitkiezen en er naar toe wandelen. We zijn van plan om ze uit hun huis te zetten. Wat zeg 
ik? Ons huis.  
 
We komen aan bij het huis en bonzen hard op de deur. We horen bang geschreeuw en dat 
lijkt ons alleen nog maar verder aan te sporen. We blijven op de deur beuken en staan op 
het punt met het breekijzer aan de slag te gaan, wanneer de deur geopend wordt. In de 
opening staan Adnan en Amena, een Syrisch koppel dat bij ons in de kerk zit. We kunnen de 
angst van hun gezicht lezen. Het is 9 november. Precies 100 jaar na de Kristalnacht in 
Duitsland. 
 



(overgang) Wat ik net met jullie gedeeld heb, is natuurlijk een verzinsel. Ik kan helemaal niet 
in de toekomst kijken en ik kan me ook – waarschijnlijk net zoals jullie – niet inbeelden dat 
ik me ooit zou verlagen tot een herhaling van de Kristalnacht. Toch is het niet zo’n gek 
scenario als we misschien wel denken.  

2. 
(these) Als we verkeerde prioriteiten stellen, is alles namelijk mogelijk. 
 
(uitwerking) Vorig jaar was ik voor mijn werk in Rwanda. Ik moet wel vaker reizen voor het 
werk en zeker als ik naar Afrikaanse landen ga, vind ik het de moeite om wat meer 
achtergrond te weten te komen. Vooraleer ik naar Rwanda ging, las ik het boek Mirror to 
the Church van Emmanuel Katongolé. Op 6 april 1994 werd het vliegtuig van de president 
van Rwanda, Juvénal Habyarimana, vlak boven Kigali neergeschoten. Dit incident werd door 
de Hutu’s gebruikt als de start van een 100-daagse genocide in het hele land. In die 100 
dagen zijn 500,000 tot 1 miljoen mensen van de 7 miljoen in het hele land vermoord 
geworden. Als je nu even rond je kijkt, dan zitten er waarschijnlijk 3 mensen voor je, 2 naast 
je en 3 achter je. Van jullie 9 wordt er in de loop van 100 dagen één op brutale wijze 
vermoord. 
 
In zijn boek vraagt Katongolé zich af hoe dit mogelijk was in het land dat op dat moment als 
het meest christelijke van heel Afrika werd gezien.  
 
(conclusie) Zijn conclusie is heel duidelijk; het gebeurt met verkeerde prioriteiten.   

3. 
(these) Jezus maakt dat ook duidelijk – op een nogal harde manier; we moeten juiste 
prioriteiten stellen. 
 
(uitwerking) Laten we naar Marcus 3:31-35 gaan: 
 
31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen 
om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 32 Er zat een groot aantal mensen om hem 
heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’ 33 Hij 
antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ 34 Hij keek de mensen aan die in een 
kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 35 Want iedereen 
die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’ 
 
Ik denk dat dit voor zowat iedereen een enorm moeilijke tekst is om te lezen. Hoe kan Jezus 
nu zo hard tegen zijn moeder en zijn broers spreken? Ik kan het me zelf bijna niet inbeelden 
om geen voorrang te geven aan de mensen die al meer dan 30 jaar in mijn leven zijn 
geweest. En toch is Jezus heel duidelijk; hij neemt niet alleen afstand van zijn familie. Hij 
herdefinieert zijn familie hier ook: zij die God trouw zijn, zijn mijn familie. Waarom doet hij 
dat?  
 
Een deel van het antwoord zit in de verzen ervoor en een deel in de hele geschiedenis van 
Israël.  
 



Vorige verzen. In de verzen ervoor wordt Jezus verweten door Satan bezeten te zijn. Jezus 
maakt de absurditeit van die vooronderstelling duidelijk aan de Farizeeërs. Waarom zou hij 
demonen uitdrijven als hij zelf bezeten was? Een intern verdeeld koninkrijk kan toch geen 
stand houden? 
 
Vlak erna komen zijn moeder en broers langs om met hem te spreken. Maar Jezus gaat op 
het thema van het Koninkrijk verder; waarom zouden zijn familieleden een specialere plek 
krijgen? Hij kijkt rond zich heen en geeft duidelijk aan dat er geen onderscheid is tussen zijn 
volgelingen: ze zijn samen de familie van God. 
 
Israëls geschiedenis. Israël had ook die opdracht gekregen van God, helemaal in het begin. 
Toen God Abram riep in Genesis 12 vertelde hij dat Israël een groot volk zou zijn. Dat 
gebeurt in Genesis 12. Maar God vertelt er ook meteen bij dat de bedoeling hiervan is dat zij 
een zegen zouden kunnen zijn voor de andere volken. Doorheen het hele Oude Testament 
zien we een constant falen hierin. De Israëlieten richten zich op zichzelf en vergeten hun 
taken om een zegen te zijn voor anderen.  
 
In hun cultuur was de familie en de stam enorm belangrijk. De Israëlische burgeroorlogen, 
de oorlogen tegen naburige landen, het falen van de koningen … er zijn honderden 
voorbeelden in het Oude Testament van hoe ze hun taken om een zegen te zijn hebben 
laten varen. Het feit dat ze zich zo op hun eigen familie, stam en volk richtten, speelde daar 
een grote rol in.  
 
Contra-cultureel. Wat Jezus hier aangeeft, was toen al contra-cultureel; hoe kun je je familie 
nu opzijschuiven? Maar het is dat vandaag ook nog. Je ziet gewoon erg vaak dat christenen 
wereldwijd het moeilijk vinden om hun volgen van Jezus op de eerste plaats te zetten, 
boven alle eigenbelang. Voor de rijke jongeling was het enorm moeilijk om zijn geld opzij te 
zetten, maar ik denk dat het voor ons allemaal nog moeilijker zou zijn om onze familie niet 
op de eerste plaats te zetten.  
 
(conclusie) Maar Jezus maakt het ons duidelijk; onze prioriteiten moeten bij hem liggen. 

4. 
(these) Maar dat is helaas vaak niet het geval. 
 
(uitwerking) Toen de Belgen Rwanda kregen van de Duitsers omdat die de Eerste 
Wereldoorlog verloren hadden brachten ze twee dingen mee. Eerst en vooral gingen veel 
Rooms-Katholieke missionarissen naar daar om over Jezus te vertellen. Zij lagen aan de 
basis van de reputatie dat Rwanda het meest christelijke land in Afrika was.  
 
Maar de Belgen brachten ook veel bureaucratie met zich mee. Tot op dat moment waren 
Hutu’s en Tutsi’s waarschijnlijk niet eens twee stammen, maar twee bevolkingsgroepen. De 
Hutu’s waren eerder de landbouwers en de Tutsi’s de veehouders en grootgrondbezitters. 
De Belgen veranderden die perceptie en lieten de benamingen op de identiteitskaarten 
aanbrengen. Ze kozen er ook voor om vooral met de Tutsi minderheid samen te werken en 
hun privileges te geven.  
 



Blijkbaar waren de Belgen beter in bureaucratie want het onderscheid tussen Hutu’s en 
Tutsi’s werd uiteindelijk als belangrijker gezien dan hun christenzijn. In 1994 werden heel 
wat christenen vermoord door hun medechristenen, zelfs door mensen waarmee ze samen 
in de kerk zaten. Kijk nog eens rond u. Van de 8 mensen rond u zal er een vermoord worden, 
maar zit er waarschijnlijk ook een moordenaar in dat geval.  
 
Er was maar één religieuze groepering in Rwanda die er erg duidelijk in slaagde om een 
sterker religieuze identiteit te krijgen dan nationalistische identiteit en dat was de 
moslimgemeenschap. Er zijn niet enkel verhalen van moslims die toevlucht vonden in de 
moskeeën, ook heel veel Tutsi-christenen vonden er een veilig onderdak. Sinds het eind van 
de genocide is het aantal moslims in Rwanda ook toegenomen. Veel bekeerlingen wijzen 
naar het falen van christelijke leiders in wiens kerken ze geweigerd werden als de reden 
daarvoor.  
 
Het was aangrijpend om in Kigali het genocide-museum te bezoeken, maar ook om over het 
falen van het christendom in Rwanda te lezen.  
 
(conclusie) In Rwanda slaagden ze er niet in om Jezus als prioriteit te stellen. 

5. 
(these) Maar ik denk dat dit geen uitzonderlijk geval is. 
 
(uitwerking) Ik denk dat het voor velen van ons een ver-van-ons-bed show lijkt, maar 
tegelijk toont ook onze eigen geschiedenis duidelijk dat we er niet in geslaagd zijn om onze 
christelijke identiteit boven ons nationalisme te plaatsen. Veel van de politieke beslissingen 
die gemaakt worden zijn gericht om ons eigenbelang en niet op dat van onze medemens. De 
oorlogen tussen landen van Europa tonen dat. Het egoïsme van nationalistische partijen 
toont dat.  
 
In een onderzoeksrapport van Tuesday Reitano, een collega van Kim, wijst ze erop dat heel 
wat vrouwelijke vluchtelingen vanuit Oost-Afrika, voor ze door de Sahara gebracht worden 
door mensensmokkelaars, contraceptieve middelen nemen. De reden daarvoor is omdat ze 
weten dat de kans groot is dat ze door de smokkelaars onderweg de keuze zullen krijgen 
tussen achtergelaten worden of verkracht worden. En toch, omdat de omstandigheden in 
hun eigen land zo slecht zijn, kiezen ze ervoor om verkrachting als de minst erge optie te 
zien. 
 
Dan komen ze uiteindelijk in Europa aan, als ze het al overleefd hebben, en dan krijgen ze 
van ons, christenen, te horen: “als ze zich maar aan onze familie of ons land aanpassen” of 
“dat ze maar terugkeren, er is hier geen plek”. Hoe anders zou het zijn als Jezus hier tussen 
ons staat, naar hen kijkt en zegt: “Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.” 
 
(conclusie) Ik denk dat we graag hopen dat we alle onze medechristenen gelijk stellen, maar 
ik denk dat we daar vaak in falen. 
 



6. 
(these) Een van de simpelste plekken waar we daaraan kunnen beginnen is met ons 
stemgedrag. 
 
(uitwerking) Wanneer je in mei naar de verkiezingen trekt, stel je dan de vraag: Welke partij 
draagt het meest zorg voor mijn echte familie – christenen wereldwijd. En aangezien we het 
hebben over christenen, waarom niet meteen ook er even bij stilstaan dat God elke mens, 
zonder onderscheid naar zijn beeld geschapen heeft?  
 
Wanneer wij stemmen op zo’n manier dat we bepaalde christenen bevoordelen boven 
anderen – of dat nu rijk boven arm, Belg boven immigrant, universitair boven 
laaggeschoolde, werkende boven werkloze – dan is dat een affront voor de doop. De doop 
moet ons samenbrengen. We gaan het water in met dezelfde kleren en in de doop geven 
we aan dat we niets waard zijn zonder Jezus. Hoe kunnen we dan stemmen op een manier 
die hier niet bij aansluit? 
 
Kijk nog eens rond in de kerk. Denk ook eens aan de internationale kerken hier in België. De 
vele Afrikaanse kerken in Brussel waar mensen zitten die heel wat hebben moeten opgeven 
om in dit land te raken. Denk ook eens aan de kerken in Wallonië. Denk aan hen als je 
moeder en je broers.  
 
(conclusie) Denk aan deze moeder en broers wanneer je in mei naar de stembus gaat.  

7. 
(slot) Het is een onbepaalde tijd na 2038. Volgens Openbaring 21 is de nieuwe hemel en 
aarde gekomen, en zoals ook volgens verzen 24-26 brengen de volken het beste wat ze te 
bieden hebben. Adnan en Amena zijn er ook bij en zij brengen zowel de lekkere Syrische 
barazek-koekjes met pistachenoten en sesamzaadjes als Belgische frietjes. Ze zijn 
overweldigd door geluk. Wat een voorrecht dat ze het beste van hun twee nationale 
identiteiten kunnen delen met alle mensen. Je ziet dat Adnan even fronst. Hij denkt even na 
en begint dat rond te kijken. Een voor een bekijkt hij de andere mensen rondom zich. Hij 
zoekt ons.  
 
 
 
 


