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Preek KRIJTBERG ZONDAG, 20 AUGUSTUS, 2017 

over Jesaja 56: 1 + 6-7, én Matteus: 15, 21 – 28 

Als ik luister naar onze eerste lezing, beste vrienden, dan is het net alsof de profeet 

Jesaja het heeft over onze Krijtberg-kerk. In zijn visioen ziet de profeet hoe de Heer 

mensen van over heel de wereld samenbrengt op zijn heilige Berg. Hij geeft hen 

vreugde in zijn huis van gebed en Hij is aangenaam verrast door hun brandoffers. Zijn 

huis zal immers genoemd worden 'een huis van gebed voor alle volken'. 

Ik kan het niet helpen, maar deze tekst doet mij meteen denken aan wat ik week na 

week in onze Krijtberg- kerk zie gebeuren. Je kunt het geloven of niet, maar iedere 

week komen honderden mensen van over heel de wereld deze kerk binnen gestapt. 

Onze kerkewachten houden bij hoeveel bezoekers er binnen komen en op zeven 

achtereenvolgende middagen van de vorige week hebben zij samen 3736 bezoekers 

geteld. 

Die staan versteld van de schoonheid van deze kerk. Van buiten verwacht je niet 

binnen zo een warme, kleurrijke, stille en intieme plek te vinden. Ze lopen wat rond, 

staren stilletjes naar de grote ramen, naar de beelden en de vele versieringen. Ze steken 

een kaarsje aan, gaan een ogenblik in een van de banken zitten. Ze ontspannen, 

eerbiedig en komen tot rust. Niemand weet wat er omgaat in hun hart en hun geest. 

Misschien denken ze aan dierbaren thuis of wellicht komen in de stilte hun zorgen 

bovendrijven. Misschien zijn ze ook alleen maar verbaasd. Het doet er niet toe. 

Iedereen, alle voorbijgangers zijn welkom. Mijn huis zal genoemd worden 'een huis 

van gebed voor alle mensen'. 

Dit huis van gebed is een rustplaats in de drukte van de binnenstad, een koele plek in 

de zomerse warmte of een droge plek als het regent. En allen die binnen komen zijn 

vreemdelingen die op een of andere manier contact zoeken met God. Hun brandende 

kaarsjes zijn welkom bij God. Hij kent hun harten en houdt van hen. En het mooie is: 

Om binnen te komen hoef je je niet te identificeren. Je hebt geen kaartje nodig. Ik 

geloof niet dat er ooit iemand de toegang geweigerd wordt. Je hoeft, om binnen te 

mogen, geen lid te zijn van een bepaalde groep, je hoeft niet eens katholiek te zijn. Dat 

is Gods gastvrijheid. Onze kerk probeert een beeld te zijn van onze gastvrije God. 

Hoe komt het dan toch dat Jezus zo weinig verwelkomend is tegenover die 

Kanaänitische vrouw, die komt bedelen om hulp voor haar verwarde dochter? Wat we 

in Jezus reactie tegenover deze vreemdeling ondubbelzinnig voelen doorklinken is de 

hele geschiedenis van het Joodse volk. Zij zijn Gods uitverkoren volk, uitverkoren om 

een speciale band te hebben met God. Deze God heeft een verbond gesloten met 

Abraham, met Izaäk en met Jacob. Hij zou hun God zijn en zij zouden zijn volk zijn. 

God heeft hen gered uit het slavenhuis en hen de weg gewezen naar het beloofde land. 



Maar keer op keer werd het volk ontrouw aan dat verbond en ten gevolge daarvan 

raakten zij in de ellende. Dan stuurde de Heer keer op keer rechters of profeten naar 

hen toe om hen te doen terugkeren van hun dwaalwegen en hen weer gehoorzaamheid 

te leren aan Gods geboden. 

Jezus wist dat dat ook zijn zending was. Hij was door zijn hemelse Vader gezonden 

naar dat volk, dat weer eens de trouw aan de wet met de mond beleed, maar wiens hart 

ver was afgedwaald van de ware beleving van het verbond. Jezus had tot hen gepreekt, 

hij had voor hen wonderen verricht, hun zieken genezen en moedelozen een hart onder 

de riem gestoken. Maar al zijn pogingen om het volk te bereiken werden gefrustreerd 

door hun overheden, die de wet gebruikten als wapen om zijn woorden te ontkrachten. 

Hij voelde zich tegengewerkt door de schriftgeleerden en Farizeën, die samenspanden 

tegen hem, hem in het nauw probeerden te drijven en hem ergens van probeerden te 

beschuldigen. Nu was Hij in het land van Tyrus en Sidon, het land van de heidenen. 

Niet om er te missioneren, maar gewoon om even weg te zijn van al dat gedoe en om 

even niet hun vijandige blik in zijn rug te voelen. 

Maar zelfs in het land van Tyrus en Sidon kon hij niet onopgemerkt blijven. Hij voelde 

zich lastig gevallen door die vrouw die hem achterna riep, achter hem aan liep en bleef 

bedelen om zijn aandacht, zijn welwillendheid. En deze ene keer lijkt het dat Jezus zijn 

geduld verliest en met harde woorden haar verzoek afwijst. Maar als Hij dan haar 

geloof ziet, dat geloof dat Hij zo gehoopt had bij zijn eigen volk te vinden; wanneer 

Hij getuige is van haar nederige hoop en vertrouw volle verwachting, dan wordt het 

voor Hem overduidelijk dat God aan zijn goedheid geen grenzen stelt. Dat Hij 

niemand uitsluit van zijn zegeningen. Dat het Gods wil is dat alle mensen gered 

worden. Geloof of ras doen niet ter zake. Het enige wat telt is het vertrouwen in Gods 

barmhartigheid. 

Uitverkoren zijn is niet exclusief. Het betekent niet dat de uitverkorene iets heeft dat 

voor alle anderen onbereikbaar is. Uitverkoren zijn betekent: Geroepen zijn om 

voorbeeldig te zijn. Het volk van God zou op een zodanige manier het verbond met 

God moeten leven, geleid door de wet van God, dat de overige volken vol verbazing 

zouden zeggen: 'Wat een geweldig volk is dit en wat voor een grote God moet het 

vereren, die aan dit volk zulke wijze en positieve wetten heeft gegeven. Kom, laten wij 

ons bij hen aansluiten en leven op de aangename en voorbeeldige wijze als zij.' Dat 

betekent het om Gods uitverkoren volk te zijn. Niemand moet zich daarvan uitgesloten 

voelen, maar in tegendeel: Iedereen is uitgenodigd om zich aan te sluiten en op 

eenzelfde wijze aantrekkelijk te zijn voor de mensen om hen heen. 

Wij allen, dierbare vriendinnen en vrienden, wij zijn allen Gods uitverkoren volk. De 

kerk, ontstaan uit de liefdesband tussen Jezus en zijn leerlingen, moet een 

gemeenschap zijn met open armen. In dit jaar, waarin we 500 jaar Reformatie 

herdenken, proberen we alle andere kerken met nieuwe ogen te zien. Lang genoeg 

waren we vervreemd van elkaar en elkaar vijandig gezind. We moeten uitscheiden 

elkaar uit te sluiten en wegen vinden om inclusief met elkaar om te gaan. Iedereen van 

goede wil is welkom in Gods huis, want het huis van onze Heer zal voor altijd een huis 

van gebed zijn voor alle volken. 



Amen 

 

 

SERMON  KRIJTBERG   SATURDAY, 19 – 08 – 2017 

on Isaiah 56:1. 6-7, and Matthew 15: 21 – 28 

Listening to our first reading, my dear friends, the prophet Isaiah 
made me think our Krijtberg Church. The prophet in his vision sees 

the Lord bringing people of all over the world together on his holy 
mountain, and He gives them joy in his house of prayer. He accepts 

their offerings presented on his altar, because his house shall be 

called a house of prayer for all the peoples. 

 

I cannot help it, but this text reminds me of what I see happening 
week after week in our Krijtberg Church. Believe it or not, but every 

week hundreds of people from all over the world venture into this 
church. Our churchwardens keep count of our visitors, and on seven 

afternoons of the previous week 3736 people came in. They are 

astonished by the beauty of the place. From the outside you would 
not expect a warm and colorful, quiet and intimate space like this. 

They walk around, quietly gazing at the windows, at the statues and 

all the ornaments. They light a candle, sit down in a bench for a 
moment. They look relaxed, devout, at peace. One can not know 

what is going on in their minds and hearts. They might think of 

loved ones, or of worries that come up in the silence. Perhaps they 
are just amazed at what they see. It does not matter. Everyone, all 

passers by are welcome. My house shall be called a house of prayer 

for all the peoples. 

This house of prayer is a resting place in the bustle of the inner-city, 

a cool spot in the summer's heat, or a dry place when it is raining. 
And all those coming in are the strangers, who in some way want to 

connect with God. Whose burnt offerings are welcome with the Lord. 

He knows their heart and loves them. 

And what is so special: No identification is asked for. No tickets are 

needed. I don't think that people are ever refused admittance. You 
do not have to be part of the in-crowd. Everyone is just welcome as 

they are. That is God's hospitality. Our church tries to present an 

image of our welcoming God. 



What is it that makes Jesus so unwelcoming to the Canaanite 
woman, who comes begging for help for her troubled daughter? 

What speaks loud and clear in Jesus' attitude towards this stranger 
is the entire history of the Jewish people. They are God's chosen 

people, chosen by God to have a special relationship with Him. God 

sealed a covenant with Abraham, with Isaak and Jacob. He would be 
their God and they would be his people. God rescued his people 

from slavery and showed the way to the promised land. Again and 

again the people were disloyal to the covenant and as a 
consequence found themselves getting into trouble. But again and 

again the Lord would send a judge or a prophet to make his people 

return from their crooked ways and make them once again obey the 
commandments of their God. 

Jesus knew that this was his mission. He was sent by his heavenly 
Father to his people, the chosen people, who once again payed lip-

service to God's law, but who's heart had strayed far from the 

covenant. He had preached to them, worked miracles, had healed 
their sick and offered good counsel. But all his efforts to reach his 

people were frustrated by their leaders, who used the law as a 

weapon against his liberating word. He felt obstructed by scribes and 
Pharisees, who plotted against him and were looking for a chance to 

corner and accuse him. He was in the land of Tyre and Sidon, the 

land of the pagans, not on a missionary tour, but to be away from it 
all, just for a little while to be spared their hostile looks. 

But even in the land of Tyre and Sidon he did not stay unnoticed. He 
felt harassed by the woman calling after him, running after him, 

beckoning for his attention, his favor. And for once Jesus seemed to 

have lost his temper and harshly refused her request. Only when He 
saw her faith, a faith he had been hoping to find with his own 

people; when He suddenly witnessed this pagan woman's humble 

hope and trusting expectation, He realized that God does not set 
borders, does not exclude anyone from his blessings. That God 

wants everyone to be saved. Religion nor race matter, only the faith 

in Gods mercy. 

To be chosen is not exclusive. It does not mean that we have 

something 'the others' cannot obtain. To be chosen means that you 
are meant to be exemplary. The people of God should live their 

covenant in such a way, guided by the law of God, that all the other 

nations would be amazed and would say: What a great nation this 
is, and what a powerful God they must have, who gave them such 

wise and positive laws. Let us go and join them and live as pleasant 



and exemplary as they do. That is what is meant by being God's 

chosen people. Everyone else should not feel excluded but invited to 

join in and become attractive for others too. 

We, my friends, are God's chosen people. The church, originating in 

the bond of love between Jesus and his apostels, is meant to be a 
community of open arms. In this year, as we commemorate 500 

years of Reformation, we try to see the other churches with new 

eyes. We have been living estranged and hostile long enough. We no 
longer want to be excluding each other, but we want to find ways to 

include everyone of good will. The house of the Lord must for ever 

be a house of prayer for all peoples. 

Amen. 

 

 


