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I love my church
preek over Psalm 87
avondmaalszondag
Bedum, 15 juli 2018
ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus,
Mijn zussen en broers door Hem,
houden van mijn kerk?
‘I love my church’. Type dat in via google – afbeeldingen. En je ziet honderden
plaatjes. Kennelijk is de kerk nogal populair. Of zou dat nou weer iets typisch
Amerikaans zijn? Via ‘Ik houd van mijn kerk’ kom je helemaal niks tegen. Houd jij van
de kerk? Van joúw kerk, je eigen gemeente? Zou je zo’n ‘I love my church’-sticker op
je auto willen hebben? Of schaam je je daarvoor? Of vind je je eígen kerk helemaal
niet leuk? Misschien ‘de’ kerk nog wel; andere gemeenten: meer traditioneel of juist
meer hip; maar niet dié waar jíj nou toevallig in zit?
waar zou ik zijn zonder kerk?
Psalm 87 is een loflied op Sion. Op Jeruzalem. Het eindigt met de uitroep: “Mijn
bronnen zijn alleen in u.” ‘Van Sion moet je het hebben!’ Dat is een conclusie. God is
gek op Sion, vers 1-3. God gunt iedereen en niemand er een plek, vers 4-6. Dus: ‘Ik
houd van Sion’. Zet er nou es de kerk voor in de plaats? God heeft zijn kerk lief.
Jezus Christus brengt mensen “uit alle landen en volken, van elke stam en taal”
samen aan één tafel.1 Waar zou ik zijn zonder kerk? Ben ik wel blij genoeg met mijn
eigen gemeente?
Het thema:

‘I love my church’.
Drie onderdelen:
➔ God houdt van de kerk
➔ God houdt van mensen
➔ Mensen houden van de kerk.
GOD HOUDT VAN DE KERK – over verzen 1-3
heilige bergen, lievelingsstad
“De HEER heeft de poorten van Sion lief.” ‘Sion’, dat is Jeruzalem. Gods liefde richt
zich uiteraard niet op de póórten maar op de stád; waarvan de deuren wijd open
staan. ‘Sion’ is eigenlijk een berg. Het is de berg waarop de tempel in Jeruzalem
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stond. God heeft zich gevestigd op de bergen – van zichzelf heuvels – waarop
Jeruzalem gebouwd was. Die heten daarom ‘heilig’. God houdt meer van Jeruzalem
dan van alle andere steden en dorpen van heel Israël, ja van de hele wereld. Meer
dan van Betel en Dan waar illegale godenbeelden staan.2 Maar sowieso is het zijn
lievelingsstad.
waar God zijn zegen liet neerdalen
Alle lof voor de stad van God. Waarom? Omdat God precies dié plek had uitgekozen
om er te wonen. Omdat God exclusief dáár toentertijd te vinden was. Als ‘Immanuël’3
– ‘God met ons’. Op de plek waar heel vroeger Abraham zijn zoon wilde offeren – en
God gaf toen een ram om voor Isaak in de plaats om te sterven –4 werden
dierenoffers gebracht. Waarin de kruisdood van Jezus Christus – waaraan we bij het
heilig avondmaal nadrukkelijk herinnerd worden – zijn schaduw vooruitwierp.
Waardoor God zich met mensen verzoende. Daar kregen mensen vrede met God en
met elkaar. Daar liet God zijn zegen neerdalen.5
‘het hemelse Jeruzalem’
Psalm 87 is een psalm van vroeger. Het is goed en leerzaam om Jeruzalem eens te
bezoeken. Met eigen ogen de stad te zien waarvan de Bijbel vol is. Christelijke
toeristen die bij het binnenrijden van de bus Psalm 122 zingen, hebben het toch niet
helemaal begrepen. Jeruzalem is voor een christen niet wat Mekka is voor een
moslim. “Geloof me,” zei Jezus tegen de Samaritaanse, “er komt een tijd dat jullie
noch op de berg Gerizim noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.”6 ‘De berg
Sion’ is vandaag ‘het hemelse Jeruzalem’.7 Biddend in Jezus’ naam tref je God
dáár.8
‘een geestelijke tempel’
Psalm 87 is eveneens een psalm voor nu. Zoals God van Jerúzalem hiéld, hoúdt Hij
van de kérk. Hij wil óns graag ontmoeten in de gemeenschap van mensen die als
‘levende stenen’ samen ‘een gééstelijke tempel zijn’ – zoals Petrus het formuleert;9
omdat ze het geloof delen in Jezus Christus – ‘de gekruisigde’.10 ‘Petrus’, dat was de
naam die Jezus gaf aan Simon. ‘Rots’, op wie Hij zijn kerk kon bouwen vanwege
Petrus’ uitspraak dat Jezus Gods Zoon is. Met welke belijdenis ‘de poorten van het
dodenrijk’ de kerk niet kunnen ‘overweldigen’.11 God is gek op een
avondmaalvierende gemeente. En jij dan?
GOD HOUDT VAN MENSEN – over verzen 4-6
wat moeten al die lui in Sion?
Je kunt moeilijk overschatten hoe opzienbarend het middenstuk van Psalm 87
vroeger geklonken moet hebben. Dat God via de Korachieten déze namen zijn volk
op de lippen legde: Rahab, Babel, Filistea, Tyrus en Nubië. Stuk voor stuk vijandige
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naties. Rahab: Egypte, zoals vaker aangeduid met de naam van een prehistorisch
monster.12 Babel – van de Babylonische ballingschap. Filistijnen – je weet wel. Het
trotste Tyrus: Hongkong aan de Middellandse Zee. Nubië: zwart Afrika. Wat moeten
al deze lui in Sion? Het antwoord is: God die ‘de poorten van Sion’ liefheeft, gunt ook
asielzoekers uit déze landen een permanente verblijfsvergunning in zijn
lievelingsstad.
Illyrië; en eindelijk Bedum
Naar verluidt heeft de evangelist Marcus de Koptische = Egyptische kerk gesticht.
Zou kunnen. Petrus doet de groeten van ‘de uitverkorenen in ‘Babylon’.13 Waarmee
misschien ook Rome wordt bedoeld maar de naam is veelzeggend. In het begin van
de Nieuwtestamentische kerkgeschiedenis laat de minister van financiën uit Ethiopië
zich dopen door Filippus.14 In razende vaart gaat het evangelie verder de wereld
over. Via Turkije en Macedonië15 komt Paulus in Illyrië, tot Albanië.16 Eindelijk komt
hij ook zelf in Rome.17 Wellicht later nog tot Spanje.18 En dan duurt het nog duizend
jaar tot Walfridus eindelijk het christelijk geloof in Bedum verkondigt.
jouw kerk: Gods oogappel
Nee, de kerk heeft Israël niet vervángen. Israël is wel ontzettend uitgebreíd.
‘Moedertje kerk’19 adopteert miljoenen pleegkinderen. In ‘het hemelse Jeruzalem’20
komen miljarden buitenlanders bij Vader thuis. Ook jij en ik. Om een
modelsamenleving te vormen. Één in Jezus Christus, die tegenstellingen overbrugt. 21
De kerk is ‘het lichaam van Christus’.22 De kerk is Gods oogappel. Niet alleen ‘de
onzichtbare kerk’, niet minder de concrete plaatselijke gemeente waarin Hij ook jou je
plek heeft gegeven.23 ‘Boven alle mogelijke organisaties of verenigingen’ heeft God
jouw kerk lief. Die gemeenschap van falende mensen, door brood en wijn volmaakt in
Christus. En jij dan?
MENSEN HOUDEN VAN DE KERK – over vers 7
je ziet het voor je
“En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in U’.” Je ziet het helemaal voor je:
zingende, dansende mensen. Dankbaar omdat ze te eten en te drinken hebben
gehad. Bij God, waar ‘de bron van het leven’ is.24 Bij Jezus, die water beloofde
waarvan je nooit meer dorst krijgt.25 Ontvangen en genuttigd ‘als broers en zussen
van één huisgezin’.26 ‘I love my church’, jubelt jong en oud in beurtzang. Ik houd van
mijn kerk waar God zijn liefde geeft. De kerk waar zelfs ík zijn liefde in
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Christus mag ontvangen. En waar ik zelf ‘een bron van zegen’27 worden mag.28
niet zeuren maar zingen
Rahab, Babel, Filistea, Tyrus, Nubië. Ze lopen tegenwoordig in Nederland, zelfs in
Bedum rond: mensen uit Egypte, Iraq, de Palestijnse gebieden, Syrië, Afrika. Anders
zoeken we hen op, in Israël, Zuid-Afrika of Albanië. Jong geleerd, oud gedaan: je
erover verheugen dat je hoort bij een internationale onderneming die nooit failliet
gaat. Dankbaar door de ontmoeting met christenen die weten wat honger is. Nou niet
zeuren dat je buiten de deur lekkerder kunt eten. Of dat de muziek daar beter is.
Zolang wekelijks ‘levend brood’29 en ‘levend water’30 op het menu staat, heb je niets
te klagen en veel te zingen.
Amen
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