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Ontdekzondag 2023 – Ga je schamen!  
 

Intro op de preek voor de voorganger 
Deze ontdekzondag gaat het over schaamte. In 1 Korintiërs 1 vers 27 staat dat God “wat in de 

ogen van de wereld dwaas is” heeft uitgekozen “om de wijze te beschamen”. 

Rondom beperking heerst een hoop schaamte en stigmatisering. In een cultuur waarin 

uiterlijke zaken er erg toe doen en waarin veel draait om prestatie, sta je als mens met 

beperking of chronische ziekte al gauw op een onterechte achterstand. Er is weinig geduld, 

voor de juiste ondersteuning moet je steeds opnieuw aantonen wat je allemaal níet kan – je 

krijgt maar zo het gevoel dat je eigenlijk niet meetelt. 

In Korinthe was het niet anders. Het was een cultuur van elkaar vliegen afvangen. Zelfs de 

apostel Paulus, die deze brief schrijft, voelt zich er niet fijn bij. Hij wordt niet zomaar 

geaccepteerd, maar mensen proberen zijn gezag in twijfel te trekken omdat hij volgens hen 

geen goede spreker is. Mensen willen anderen het gevoel geven dat zij “niets zijn”. 

Paulus waarschuwt de gemeente in Korinthe en ons allemaal: de weg van God, Zijn 

koninkrijk, de “boodschap van het kruis” keert alles om. Juist wie in de wereld van vandaag 

misschien met schaamte te maken heeft, wie niet mee kan komen – diegene staat in Gods 

nieuwe wereld in het centrum. De rollen worden omgekeerd. 

Daarmee is de oproep van deze ontdekzondag een dubbele. Aan de ene kant: heb eens oog 

voor wie in jouw omgeving of in jouw kerkelijke gemeente aan de rand blijft staan. Ontdek 

eens wat diegene te bieden heeft. Maar ook: kun je juist in die ontmoeting iets ontdekken 

van de weg van God, van “de boodschap van het Kruis”. 

Als we als christenen zijn op plekken waar we het gevoel hebben ‘sterk’ te zijn, waar we 

meetellen en worden gezien als ‘wijs’, dan lopen we het risico dat we Gods werk over het 

hoofd zien. Dan is het misschien tijd om ons te gaan schamen. Dat we ons schamen voor 

alles en iedereen waar we in onze snelle geslaagde levens aan voorbij leven. Dat we ons 

schamen dat we daarmee anderen buiten spel zetten. Dat we ons schamen dat we met onze 

grote mond zo vaak een ander monddood maken. En dat we ons schamen tegenover God 

die in alle kwetsbaarheid bij ons is gekomen in Jezus. 

En als we ons dan schamen, dan zijn we misschien wel precies op de goede plek. De plek 

waar we iets van het sterke van God ontdekken. Van zijn wijsheid. En de plek die God zal 

gebruiken om Zijn nieuwe wereld dichterbij te brengen. 

 


