
Gemeente van onze heer Jezus Christus 

 

het is hoog tijd om het weer eens over Cambuur te hebben. 

 

Ik dat gedaan in mijn intredepreek. Destijds beweerde ik dat achter degradatie een mooie 

beweging tevoorschijn kan komen. En ik beweerde dat Cambuur wat dat betreft iets kan 

leren van de kerk. Wij zijn immers al lang gedegradeerd, we doen maatschappelijk al lang 

niet meer echt heel erg mee. Maar er gebeurt nog genoeg moois en hoopvols, ook in ons 

midden. Daar heb ik de laatste tijd veel van gezien. 

 

Laten we eens kijken hoe het met Cambuur gaat. Ze hadden een stroeve start van het 

seizoen. Maar inmiddels hebben ze de weg omhoog gevonden, met een nieuw soort 

voetbal. Hoog drukken zetten, in groepjes, achter de bal aan. Dat klinkt als F-jes voetbal, 

met z’n allen op een kluitje, maar het werkt: zes gewonnen wedstrijden op rij. En dat alles 

aan de hand van oud-Zwolle speler Arne Slot. Maar daar wil ik verder niks mee zeggen. 

 

Maar het is iets anders waarom ik er op kom. Ik las deze week op nieuwssite De 

Correspondent een artikel over de jeugdtrainer van Cambuur, Elwin van Keulen. 

Opmerkelijk, want zoals veel media is De Correspondent nogal Amsterdam-gericht. Dus ik 

was verbaasd over een interview met de jeugdtrainer van onze provincieclub in de 

middenmoot van de Jupiler League. Dat zou je in Huis-aan-Huis of in de Leeuwarder Courant 

verwachten. 

 

Die Elwin van Keulen zei wat interessants. Hij bedenkt trainingen die erop gericht zijn dat 

zijn spelers fouten gaan maken. Door ze een zware wedstrijd te laten spelen als ze al moe 

zijn, de druk op te voeren, de oefeningen ingewikkelder te maken. 

 

Op die manier wordt fouten maken de regel in het team in plaats van een uitzondering. 

Iedereen komt in de situatie dat hij fouten maakt, en dus is het afzeiken van teamgenoten 

niet meer vrijblijvend. Want zelf maak je ook fouten. Fouten maken wordt normaal, en zegt 

van Keulen: fouten maken wordt zelfs bijna leuk. Want elke fout wordt een leermoment 

waar je van kan groeien. En het gaat dus niet om de schuld van degene die de fout maakt, 

maar om wat je er als individu en als groep van kunt leren. 

 

Het is toch wel weer bijzonder hè, hoe het evangelie altijd weer op straat te vinden is. Dat 

ze bij Cambuur leven wat we in de kerk geloven. 

 

---- 

 

Vandaag vieren we het feest van de doop van de Heer. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. 

Johannes wil hem afremmen. Het zou toch eerder andersom moeten? Maar Jezus wil het 

water in. 



 

De symboliek van de doop is er een van ten ondergaan in de machten van de dood en er 

weer uit opstaan. Zoals bij de doop je kopje onder gaat en weer bovenkomt uit het water. 

De zin van dat Jezus zélf zich wil laten dopen, is dat hij zich met lijf en leden aan onze wereld 

verbindt. Hij kiest ervoor om aan het bestaan kapot te gaan. Of om het in voetbaltermen te 

zeggen: hij durft zijn broekje vies te maken. 

 

En: hij accepteert dat het leven een foutenfestival is. Want daar gaat het bij de doop ook 

over. Over de fouten die we maken. Dat ik en jij fouten maken. 

 

We zijn er hier in de kerk een beetje mee opgehouden om het daarover te hebben. Zonde 

heette dat altijd, en dat is van vroeger, en moeilijk en zwaar. En dat was ook vaak zo. Maar 

het werd zwaar door de sfeer die er rond fouten, rond zonde hing. Een sfeer van 

veroordeling: pas maar op, anders mag je niet aan het avondmaal, kun je geen ambt 

bekleden. En pas maar op, want zelfs als de ouderling er niet achter komt, God ziet alles. 

Dat willen we allemaal niet meer. En dus hebben we het weggemasseerd. Begrijpelijk. 

 

Maar wat nou als we het over fouten konden hebben op de manier zoals het bij Elwin van 

Keulen op het trainingsveld gaat? Dat zou toch schelen. In een sfeer van vertrouwen. In een 

sfeer waarin fouten bespreekbaar zijn. 

 

Op het veld van van Keulen is het een ervaringsgegeven dat iedereen fouten maakt. Maar 

ook dat iedereen alleen maar via die weg van fouten maken verder komt. In de kerk werd 

altijd gesproken over erfzonde. Dat liet je denken dat je in je leven bij voorbaat gedoemd 

was om te zondigen. Je zat simpelweg in die structuur vast. Dat is wat mij betreft wat 

fatalistisch. Alsof je nooit verder kunt komen. Dus de erfzonde als dogma, daar kan ik niet 

zoveel mee. 

 

Maar dat neemt niet weg dat het leven een foutenfestival is waar we allemaal vrolijk aan 

meedoen. 

 

Om dat inzichtelijk te maken heb ik eens nagedacht over voetbal. Altijd goed. Sowieso in 

zichzelf, maar voetbal is ook een beeldspraak voor het leven. Het begin der wijsheid, zei 

Salomo al, is kennis van het voetbal. 

 

Voetbal is, dat heeft Messi’s Barcelona ons deze eeuw onthuld, ten diepste een vorm van 

kunst. En ook het leven is kunst. Ik bedoel: je kunt van je leven een kunstwerk maken. 

Levenskunst heet dat. 

 

En je streeft er naar je leven zo mooi te spelen, als Barcelona voetbal. Je weet dat je dat niet 

haalt. Maar goed leven is trainen. En fouten maken, en er van leren, hoort daarbij. 

 



Wat kan er allemaal verkeerd gaan in het voetbal, en in het leven? Ik kan een paar 

voetbalzondes bedenken, die ook in het dagelijks leven voorkomen. 

 

Elkaar de bal verkeerd toespelen. Dat heb je vaak in menselijk contact. Een goed bedoelde 

opmerking die verkeerd valt. Dan zet je de training even stil, en ga je onderzoeken wat er 

verkeerd ging. 

 

Of een andere voetbalzonde: voor jezelf gaan, de bal aan de voet houden. Je moet de bal 

laten gaan. Dat is dus in het leven ook: gericht zijn op je eigen succes, alleen voor je eigen 

kansen gaan. mogelijkheden voor samenwerking links laten liggen. 

 

Of verwant hieraan: het moment voorbij laten gaan. Soms valt er een gaatje, en moet de je 

bal snel in dat gat passen. Zo is dat in het leven ook. 

Je hoort dat iemand ziek is, en je kunt dán een kaartje sturen of langsgaan. 

Of je bent jong en je hebt mogelijkheden om een opleiding te doen, dan kun je dat nú doen. 

Of je bent ouder, en je kunt aandacht hebben voor je kinderen of je kleinkinderen, of voor je 

vrienden. Dat kun je nú doen. 

Het is zomaar te laat in het leven. 

Zomaar ben je in een volgende levensfase, zomaar is je stufi op, zomaar zijn je kinderen 

groot, zomaar is iemand weer uit het ziekenhuis, of overleden. 

 

En een laatste voetbalzonde, volgens van Keulen dan tenminste: het vasthouden aan een 

bepaald systeem of traditie. Elwin van Keulen zegt: het voetbal zit vol met tradities. Mensen 

doen dingen omdat andere mensen ze eerder deden, niet per sé omdat ze werken. Wee je 

gebeente bijvoorbeeld als je Ajax coacht en je speelt geen 4-3-3. Nou, niet zo heel moeilijk 

om een bruggetje naar de kerk te maken hier, met onze 2000 jaar traditie.  

Traditie is waardevol,  het is een hele rugzak waar vanalles in zit, wat je kunt gebruiken als je 

het nodig hebt. Tradities en gebruiken heb je, zodat je niet altijd alles zelf hoeft te 

verzinnen. Je gaat er vanuit dat mensen voor jou ook hebben gezocht en nagedacht. Maar 

aan de andere kant: je moet wel kijken of het nog werkt. 

 

Aan de ene kant stelt het me gerust dat het blijkbaar in het voetbal ook zo is, en in het 

onderwijs en in de zorg ook. Maar ik ken ook wel plekken waar dingen flexibeler gaan 

dan in de kerk. 

 

------ 

 

Goed, dit allemaal als illustratie van dat het leven een foutenfestival is. Het is dus niet zo 

dat door het niet meer over zonde te hebben, het probleem ook weg is. Iedereen maakt 

fouten. En soms valt het individueel nog wel mee, maar dan is het systeem niet het goede. 

 



Maar nu dan: hoe ga je daar mee om, met dat het leven een foutenfestival is? Ik stel de 

Elwin van Keulen-manier voor. Of de Jezus Christus-manier zo u wilt, daar zit eigenlijk niet zo 

heel veel verschil tussen. 

 

Over de figuur van de messias, in wie de evangelist Jezus herkent, staat er geschreven: “hij 

zal het geknakte riet niet breken, de walmende vlaspit dooft hij niet uit.” Daar spreekt 

mildheid uit. Mildheid in de omgang met wat fout gaat, met wie gebroken is. Het helpt niet 

om een gebroken mens te vertellen wat ie fout heeft gedaan. Het helpt niet om je oordeel 

uit te spreken over wat fout is gegaan. 

 

Wat helpt, wat heelt, is mildheid en geduld. Wat een goede coach doet, is mildheid en 

geduld aanleren. 

 

Er staat ook in Jesaja: “hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in 

het openbaar.” Hij gaat niet als een Louis van Gaal tekeer op het veld, hij is ook geen 

dominante vader of een ongeduldige moeder, en ook geen bulderende dominee.  

 

De messias opent een ruimte van mildheid en geduld, waarin het veilig is om je fouten toe 

te geven- aan elkaar. want iedereen maakt fouten. En om te leren van elkaar. Want de 

constatering dat iets fout ging, is niet zo heel interessant, dat kan iedereen op de bank. 

Maar van elkaar leren hoe te leven, dat is wel interessant. In mijn dromen, en ook best vaak 

in het echt, is de kerk een plek om dat te oefenen. 

 

Laten we, in de veilige ruimte van de kerk en op het voetbalveld of waar u uw hobby’s of 

werk ook hebt, dáár aan werken. Dat we in het foutenfestival dat dit leven is, iets gewaar 

mogen worden van de genade die God ons in Jezus heeft geschonken. 

 

 


