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Preek zondag 24 januari, Jeugddienst  

Thema Vertrouwen 

Daar waar mensen samenleven is vertrouwen het cement dat mensen bij elkaar houdt. Zonder 

vertrouwen in de ander, lukt dit niet. Maar als we naar de gebeurtenissen in de wereld kijken, 

kunnen we aan dat onderlinge vertrouwen gaan twijfelen.  

De wereld staat heviger in brand dan ooit. Op veel plekken zijn er grote conflicten ontstaan, 

denkt u dan aan het Midden Oosten, Mali en de Oekraïne. Daarnaast komen deze conflicten 

steeds dichterbij en worden we met de harde werkelijkheid geconfronteerd: aanslagen in Parijs, 

inzet defensie voor bombarderen, en een massale stroom van vluchtelingen naar Europa, wat 

het nodige verzet oplevert. Zo is het protest in Geldermalsen geëscaleerd, en zijn er 

varkenskoppen neergelegd op het terrein van een toekomstig AZC. Deze gebeurtenissen roepen 

een gevoel van onveiligheid op. Vertrouwen dat het goed komt met de wereld, dat het beter zal 

worden, wordt onzeker of gaat zelfs compleet verloren. 

Kunnen wij een willekeurige voorbijganger nog vertrouwen? Kunnen wij elkaar nog vertrouwen? 

Waar gaat het bij vertrouwen om? Bij vertrouwen gaat het om de verwachting dat het 

uiteindelijk goed komt. Dat het goed komt in Irak en Syrië en dat het goed komt in Oekraïne, dat 

het goed komt met de vluchtelingenstroom en er een oplossing gevonden wordt. Vertrouwen 

speelt niet alleen op dit internationale en nationale niveau, ook in uw persoonlijke leefsfeer 

komt vertrouwen terug. Vertrouwen erop dat u een gelukkig leven zult leiden. Dat de mensen 

om u heen het niet alleen bij woorden houden, maar ook overgaan tot daden. Vertrouwen in 

een ander begint met vertrouwen in uzelf. Kunt u de vraag en druk aan? Maar durft u ook een 

uitdaging aan te gaan? Kunt u zich staande houden in een harde wereld, waar geld de centrale 

rol speelt. Dagelijks wordt uw vertrouwen in uzelf en in anderen op de proef gesteld. 

Zelfvertrouwen is nodig bij alles in het leven om iets te bereiken. Wanneer zelfvertrouwen 

ontbreekt, zal dit u opbreken in het dagelijks leven: het aangaan van uitdagingen en maken van 

beslissingen wordt bemoeilijkt. Het winnen, maar daarnaast het behouden van zelfvertrouwen 

is echter iets wat ontzettend lastig is met de hedendaagse problematiek  

en de pessimistische vooruitzichten voor de toekomst. Geloof biedt voor menig persoon steun 

en toeverlaat, om zo het vertrouwen in het nu en de toekomst te houden.  

In de Dikke Van Dale staat het werkwoord ‘geloven’ als volgt beschreven:  

“geloven is vast vertrouwen in het bestaan van iemand of iets”. Bij geloven staat het thema 

vertrouwen centraal. Het geloof is vertrouwen in iets hebben, waarvan je niet zeker weet of het 

er is.  

Bij omgang met onbekenden, zijn mensen vaak huiverig. Een onbekende binnenlaten, doe je 

niet gauw. We handelen bij het zien van onbekenden vaak vanuit vooroordelen. We plaatsen 

mensen in een hokje en plakken er een etiket op, we stereotyperen en generaliseren. Wanneer 

een groepje jongeren met petjes u roept, zal u niet snel geneigd zijn om op ze af te stappen. 
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Maar is dit wel terecht? Waarom ontbreekt het vertrouwen hier? Moet deze groep jongeren 

onder uw vooroordelen lijden, terwijl ze misschien slechts de weg wilden vragen? Of zou het 

juist naïef zijn om op deze groep af te stappen? 

 

Deze kwestie komt ook terug in de vluchtelingenproblematiek. Een actueel thema in onze 

wereld. Mensen ontvluchten hun eigen land, hun eigen huis, uit angst voor oorlog en geweld. Ze 

zoeken hun heil  in het relatief veilige West-Europa.  

De vluchtelingen zijn niet de enigen die bang zijn. Menig persoon in Nederland is ook bang, voor 

de komst en het verblijf van de vluchtelingen. Deze angst wordt aangewakkerd door de media, 

waar de personen die het hardst schreeuwen de meeste aandacht krijgen. Vluchtelingen 

worden zeer vaak benoemd in een grote anonieme groepsvorm: ‘massa’s vluchtelingen’ . Zodra 

de individuele vluchteling een gezicht krijgt, ontstaat er iets anders. Dan zien we mensen die 

lijden en een gering toekomstperspectief hebben. Dit heb ik zelf ervaren als medewerker van 

het Rode Kruis in de noodhulp voor vluchtelingen.  

Ondanks het feit dat een hele groep mensen door oorlog op de vlucht is en wij in Nederland de 

middelen hebben om ze op te vangen, willen sommige mensen dit niet toestaan door potentiele 

gevaren. Het vertrouwen in deze groep mensen ontbreekt en dat levert hevige reacties op. Is dit 

slecht, of is dit enigszins te begrijpen?  

Het is onmenselijk om op deze wijze een hele groep mensen benadelen en te stereotyperen. 

Overal zitten mensen met slechte bedoelingen. Mensen die bij protesten vuurwerk naar de 

politie gooien en varkenskoppen bij een nieuwe AZC vestiging neerleggen, zijn zelf pas een echt 

probleem. Deze mensen hebben het vertrouwen in de landelijke en lokale overheden verloren 

en gaan de dialoog en het gesprek niet meer aan.  

Dat vertrouwen belangrijk is, wordt zo steeds duidelijker. Een ander belangrijk aspect waar 

vertrouwen essentieel bij is, is samenwerken. Bij samenwerken dien je degene(n) met wie je 

samenwerkt goed te vertrouwen, moet je op elkaar kunnen terugvallen. Dit loopt uiteen van 

een collega, waarbij een project van jullie samenwerking afhangt tot extremere situaties bij 

bijvoorbeeld de samenwerking tussen bergbeklimmers en hun zekeraars. Vertrouwen in elkaar 

is ontzettend belangrijk. De zekeraar heeft letterlijk het leven van de klimmer in handen.  

Dit wederzijds vertrouwen is essentieel wanneer er moet worden samengewerkt en wanneer er 

bij beide kampen moet worden ingeleverd.  

Bij kleine kinderen is dit in ontwikkeling en zijn hierin vaak problemen zichtbaar. Bijvoorbeeld 

ook bij de twee kinderen Anne en Olga. Anne en Olga willen samen afspreken. Anne wil bij haar 

thuis afspreken, omdat zij veel Lego heeft en hier met Olga mee wil spelen. Olga wil dat Anne bij 

haar komt spelen, om met haar  Playmobil te spelen. “ik woon ook veel dichter in het centrum, 

jij woont helemaal aan de andere kant van de stad. Dat is veel langer reizen.” -  

“Ja, maar voor mij is dat dan weer veel dichter bij, en Lego is veel leuker dan Playmobil, ik heb 

trouwens ook nog een step waarmee we kunnen spelen” 

Anne is niet van plan toe te geven en peinst er niet over om naar Olga toe te gaan.   Anne en 
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Olga hebben geen vertrouwen in elkaar en in elkaars mooie spullen en komen er samen niet uit. 

Het afspreken gaat niet door en ze zijn geen vriendinnen meer. 

Dit is iets wat bij kleuters vaak gebeurt en wat je bij volwassenen niet meer tegen komt…. Of 

toch wel? Is dit niet iets waar wij allemaal aan mee doen? Het proces van samengaan tussen de 

Ontmoetingskerk en de Adventskerk gaat niet over rozen. En als we er even met wat afstand 

naar kijken, wordt duidelijk dat het verhaal en de metafoor van de twee spelende kinderen hier 

dichtbij in de buurt komt. Het onderlinge vertrouwen ontbreekt namelijk. Men is niet bereid om 

er samen iets van te maken en allebei iets in te leveren. Bij samengaan van twee kerken is het 

een kwestie van geven en nemen, het goede van beide kerken behouden en dan wordt 1+1  3. 

Dan zal er weer vertrouwen groeien, iets wat bij een goede samenwerking een essentiële basis 

is.  

 

Het samengaan van onze gemeenten is onontkoombaar. Omdat we er samen uit moeten komen 

is het daarom van groot belang om vertrouwen in elkaar te krijgen en te behouden. Het 

probleem van het fuseren lijkt de keuze van het kerkgebouw. Daar wordt nu alles op 

geprojecteerd. Maar het gaat niet over het gebouw maar om de emotionele onderlaag. Dat is 

hier het ontbrekende vertrouwen, waarbij de angst er is om overruled te worden door de ander 

en “het oude en vertrouwde” te verliezen. 

Ik begon deze preek met: Daar waar mensen samenleven, is vertrouwen het cement dat 

mensen bij elkaar houdt. Zonder vertrouwen in de ander, gaat dat niet. Ik hoop dat we in 

vertrouwen het fusie-proces van onze kerken aan kunnen gaan en we samen dat vertrouwen 

vorm kunnen geven. 

De jeugdkerk is al een jaar geleden gefuseerd en dat was eerlijk gezegd voor ons ook even 

wennen en aanpassen. Op basis van onderling vertrouwen, geven en nemen, is dit gelukt.  

De jeugd loopt in dit fusie-proces voorop. Volgt u ons?  

 

  

 


