
Thema: leraar en leerling zijn 

Gemeente, 

Musici Kees Alers en Aart Bergwerff voorzien deze bloemendienst van een prachtige 
muzikale verdieping. U gaat dat straks horen. Naast uitvoerend musicus zijn zij ook 
muziekdocent, zijn zij inspirerende leraren met heel veel leerlingen.  

Het leek me dan ook aardig om juist vanochtend een paar gedachten met u te delen over 
het thema van leraar en leerling zijn, het leven, het geloofsleven als leerproces. Dat is ook 
een heel bijbels thema. Gaat het in de bijbel, in het hele geloofsleven niet ook om leren, 
om oefenen om groeien? Noemen we de kerkdienst niet ook godsdienstoefening? 
Daarbij moeten we onder leren dan wel meer verstaan dan boeken bestuderen. Het gaat 
om leren met het hoofd, met t hart en met de handen. Leren heeft met heel het leven te 
maken. Met wat je daarin wordt aangereikt, wat je je eigen maakt en wat je opneemt in 
jouw levenshouding en levenswijze. 

Bij dat alles zijn inspirerende leraren van wezenlijk belang. Jezus moet in ieder geval een 
heel inspirerend leraar zijn geweest, die met wijze raad, met mooie vertellingen, met 
vragen maar ook met het voorbeeld van zijn leven leerlingen een weg wijst om te gaan. 
wijze raad geeft en uitnodigt tot navolging. Op eigen wijze, zonder kopieergedrag. Wat 
maakt een leraar tot een goede leraar? Dat zij/hij goed kan uitleggen natuurlijk, de goede 
vragen stellen, maar dat is het niet alleen. Wij herinneren ons allemaal bepaalde leraren 
van vroeger. Omdat ze prachtige verhalen konden vertellen, hart voor hun vak hadden, 
dat enthousiast wisten over te brengen. Maar, heel belangrijk, ze hadden daarnaast ook 
hart voor hun leerlingen, ze luisterden goed, ze zagen wat jij aan verborgen talenten in je 
had en ze stimuleerden je om die verder te ontwikkelen en zo misschien wel te worden 
wie jij ten diepste bent. 

Daarom zijn leraren zo belangrijk. En gunnen we ze denk ik best een wat hoger salaris. 
Overigens, geen leraar zonder leerling. En wat maakt een leerling tot een goede leerling? 
Wellicht dat-ie leergierig blijft, openstaat voor nieuwe inzichten en niet uitstraalt het 
allemaal al te weten. Een goede leerling beseft nooit te oud te zijn om nog wat te leren, 
te groeien in wijsheid, in levenshouding en geloof. 
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Op die manier is de leraar ook af en toe weer leerling, en de leerling leraar. Je hoeft niet 
oud te zijn om leraar te zijn, je hoeft niet jong te zijn om leerling te zijn. Zeker als je het 
hele leven beziet als een kans om telkens weer te leren, te groeien. En van dat 
groeiproces verhaalt de bijbel, ook in de gelezen teksten. 

In de beroemde eerste tekst die we lezen uit het Nieuwe Testament in de Bijbel, bij Lucas 
niet de Bergrede maar de Veldrede genoemd, daar vertelt Jezus als een rasechte leraar 
dat we onze prioriteiten in het leven goed moeten leren stellen en dat kan niet zonder 
oefening. Natuurlijk maken we ons zorgen over het dagelijks brood, de dagelijkse dingen, 
de persoonlijke wederwaardigheden. Natuurlijk maken we ons ook altijd weer zorgen 
over de dag van morgen. Dat is de aard van het beestje en het zou vreemd zijn om dat te 
verbieden. Maar die dagelijkse zorgen en beslommeringen kunnen ons zo in beslag 
nemen dat we het zicht op wat nog belangrijker is in het leven, wat nog dieper graaft, dat 
we het zicht daarop vergeten. Het wordt samengevat in dat bijbelse kernbegrip koninkrijk 
van God, een begrip dat in beide gelezen teksten terugkeert. Dat koninkrijk, dat heeft te 
maken met waarden in het leven die er echt toe doen: vrede, liefde, gerechtigheid, 
vertrouwen, dankbaarheid, kortom leven met open handen in betrokkenheid op elkaar.  

En als we dáár nu eens op focussen, dan blijven die dagelijkse dingen belangrijk, maar 
worden ze ook gerelativeerd, zakken een plaatsje op de prioriteitenlijst. Dat vraagt om 
oefening in ontzorging, ontkramping, vanuit een basisvertrouwen dat er een 
overstijgende goedheid is, een diepste bron die ons leven omvat en ons juist daarin nabij 
is. Velen noemen die goedheid, die bron God. Maar, hoe moeilijk is dat niet, juist voor 
volwassenen: ontzorging, ontkramping, vertrouwen. En dat brengt me bij de tweede 
tekst. Ook over leren, over het koninkrijk, maar nu toegespitst op wat wij van kinderen 
kunnen leren. Hoe wij volwassenen leerling kunnen zijn en zij leraar. 

Dat wij iets van kinderen kunnen leren weet niet alleen het Bijbelverhaal. Prinses 
Laurentien, van de week nog bij Umberto Tan over laaggeletterdheid, ze schreef het boek 
Nog lang en gelukkig. Met vragen, niet van kinderen aan volwassenen, maar van 
volwassenen aan kinderen. ‘Hoe kom ik uit mijn comfort zone?’, vraagt voormalig 
eurocommisaris Neelie Kroes, ‘Hoe blijf ik trouw aan mezelf in een wereld die van je 
verwacht dat je maar stoer mee blijft doen, vraagt een ander. Prinses Laurentien noemt 
het héftige vragen die zij door kinderen laat beantwoorden. Omdat kinderen nog 
spontane denkkracht bezitten. Zij durven de zuivere waaromvraag nog te stellen én ze 
hebben creativiteit om andere dan de gebruikelijke oplossingen te bedenken. 

! 2
8 oktober 2017 

dr. K.J. Holtzapffel, predikant Remonstrantse Gemeente Rotterdam



Wat hebben kinderen dat wij niet meer hebben, of in ieder geval diep weggestopt? 
Onbevangenheid, spontaniteit, basisvertrouwen. Het vermogen steeds opnieuw te 
beginnen, authentiek te zijn, gek te doen, met fantasie te spelen zonder dat alle 
spelregels al vastliggen. ‘Laat de kinderen tot me komen, houd ze niet tegen want het 
koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’ 
Nee, we hoeven van kinderen geen kleine heiligen te maken. Maar zij zien, voelen, 
ervaren soms wat volwassenen niet meer zien of niet durven zeggen. Denk aan het 
beroemde sprookje van de kleren van de keizer. Kinderen leren ons dat we onszelf niet zo 
ontzettend serieus moeten nemen. 
Maar misschien wel de allerbelangrijkste les - naast vertrouwen - die we van kinderen 
kunnen leren, is de verwondering. De kinderlijke blik is vol naïeve verwondering, omdat 
zoveel voor het eerst ervaren wordt en nog niet vanzelfsprekend is. Als je je verwondert 
neem je de tijd voor dingen, loop je er niet achteloos aan voorbij, word je stil, geef je 
aandacht en verbaas je je over het waarom. Bijvoorbeeld van zo’n prachtige bos kleurige 
herfstbloemen of die prachtige muziek. 

Als Jezus de kinderen ten voorbeeld stelt, dan heeft hij het denk ik in ieder geval ook 
daarover: over een tweede naïviteit, over blijvende verwondering en blijvend vertrouwen. 
Dankbare verwondering om het leven in al z´n uitingen, alsof je het voor de eerste keer 
aanschouwt. Morning has broken like the first day. 
En vertrouwen, dat er iets van geheimnisvolle goedheid, van zin, van betekenis in de 
wereld gelegd is die wij pas ontdekken als we leren om er stil en aandachtig voor open te 
staan. 

In het woord vertrouwen zit trouwens het woord trouw. Een woord dat alles te maken 
heeft met de bloemen die we straks weg gaan brengen. Juist in een 
geloofsgemeenschap is het niet: uit het oog uit het hart. Ook als we elkaar niet meer op 
zondag in de kerk tegenkomen blijven we elkaar trouw. De bloemendienst als een 
oefening in trouw aan elkaar, waarbij de kinderen de kaartjes schrijven en de volwassenen 
ze wegbrengen. Zo leren we samen. 

‘Laat de kinderen tot me komen, houd ze niet tegen want het koninkrijk van God behoort 
toe aan wie is zoals zij.’ Het leven als leerproces, een heel leven lang. 
Amen 

Luisteren we naar Canon van César Franck voor fluit en piano 
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Bij het gebed  

Gedicht uit de bundel In mij stroomt een rivier 

Flumen 

In mij stroomt een rivier, 
en met langzaam, vertellend water 
kust zij haar boorden, en later 
stroomt zij uit in de zee. 
In mij stroomt een rivier, 
en het leven stroomt met haar mee. 
Slechts boorden ben ik, en water. 
Slechts woorden ben ik, en zee. 
    Joan Helen Zéguers
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