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De zwakste schakel 
 
Wilma van der Jagt 
 
Een spelletje op de tv. Niet dat ik het erg goed ken, want ik heb het maar anderhalve 
keer gezien. De eerste keer zag ik het half. Ik kwam in een gezin op bezoek en heb even 
meegekeken. Maar mijn komst had een ander doel en de tv ging uit. Dus zag ik niet hoe 
het afliep. Wat me bijbleef, is de gezichtsuitdrukking van de spelleidster: bikkelhard, 
gevoelloos, ijskonijnig eigenlijk. 
 
De tweede keer heb ik het helemaal afgekeken. Weer die kille uitdrukking in het gezicht van 
de presentatrice. Maar... een paar keer leek ze heel even uit haar rol te vallen: er viel een 
piepklein glimlachje te zien, een sprankje gevoel. Afschuwelijk, hoe elke deelnemer het 
volstrekt voor zichzelf opnam! Zelfs de ander liet afgaan om te kunnen winnen. Jezelf vooral 
beter vinden dan de ander. Want de zwakste schakel moet verdwijnen. Wijs dus vooral de 
ander aan. Zonder enig mededogen. Zelfs nog nadat jij al gekwalificeerd bent als de zwakste! 
Ik vond het een akelig programma. 
 
Teamwerk 
Vorig jaar waren we met een groep leerkrachten op een congres bij elkaar. Gereformeerde. 
Onder de koffie raakten we aan de praat over de mogelijkheden van de diverse basisscholen. 
Hoeveel kinderen met problemen kan een basisschool begeleiden? Daar ging het gesprek 
over. Een van de directeuren zei: “Houd in de gaten dat een team zo sterk is als de zwakste 
schakel.” Hij bedoelde de leerkrachten. Niemand reageerde erop en het bleef even stil. Toen 
zei hij het nog een keer: “Een team is zo sterk als de zwakste schakel.” Hier en daar werd 
voorzichtig wat instemmend geknikt. Ja, het leek wel logisch. Bij de zwakste schakel breekt 
de ketting van je team het eerst en dan heb je problemen. Ik stond erbij en dacht aan het tv-
programma. Dat was een nare associatie. Het leek me daarom geen goede uitspraak, maar een 
antwoord had ik niet direct. Dus zei ik niets. 
 
Later heb ik daar nog vaak over nagedacht. Is dat zo? Had die man gelijk? Een team is een 
groep mensen die bij elkaar horen. Ze werken samen ergens aan. Is die groep dan zo sterk als 
de zwakste in die groep? Breekt het daar af? Met andere woorden: is de draagkracht van die 
groep gelijk aan de draagkracht van de zwakste? En als je dan denkt aan een gereformeerde 
school. Daar ben je als kinderen van God bij elkaar. Wordt het daar anders van? Zegt de Here 
daar ook iets over? 
 
De kleinste, de grootste 
In mijn gedachten begon ik zo’n teamgroep te vergelijken met andere groepen. Bijvoorbeeld 
een gezin. Hoe is dat in een gezin? Wie is daar de zwakste? Dat is degene die de meeste zorg 
nodig heeft. De baby, het zieke kind, het gehandicapte zusje. Wat gebeurt er dan in dat gezin? 
Je ziet het voor je: de andere leden gaan zorgen. Ze gaan helpen. Ze gaan meedragen. Je zou 
kunnen zeggen: de gezinsleden die meer kracht hebben, geven daarvan aan de zwakste. Ze 
steunen die zwakke. Samen kunnen ze een sterk gezin zijn. De zwakste wordt met veel zorg 
omringd. En elk lid draagt z’n steentje bij. Dat komt door de liefde voor elkaar. Die zwakke 
blijkt dan heel belangrijk te zijn. Hij krijgt de meeste zorg. Zo wordt die groep juist heel 
sterk! En dat is nou juist gezonde teamgeest! 
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Het gezin van God 
Dat geldt voor elk gezin. Klein of groot. Ook voor het allergrootste gezin: het gezin van God, 
de gemeente. Ieder lid heeft een eigen plaats in dat gezin. Het gaat er niet om wie de sterkste 
is. Ook niet wie zwak is. Wie blaast ons dat toch altijd in: dat denken in zwak en sterk! 
Amper zijn we bij elkaar, of we beginnen al te vergelijken. Te beoordelen. De discipelen 
deden het ook: “Wie van ons is de meeste?”, vroegen ze aan de Here Jezus. En Hij liet zien 
dat het een verkeerde manier van kijken is. Nee, iedereen heeft een eigen plek heeft. Zijn 
eigen taak. Iedere schakel, groot of klein, is belangrijk. De ketting breekt niet doordat de 
schakels sterk of zwak zijn, maar door de manier waarop ze aan elkaar verbonden zijn. Als 
alle schakels stevig aan elkaar vastzitten, wordt de ketting niet verbroken. Zo zit een 
christelijke gemeenschap aan elkaar. Ieder lid draagt bij aan het geheel. Groot en klein, zwak 
en sterk. Niemand kan gemist worden. De zwakken hebben de sterken nodig. En de sterken 
hebben de zwakken nodig. Samen zijn ze sterk. Als geheel. Want ze zijn aan elkaar 
verbonden met een sterke band: de band van de liefde. 
 
De hogere weg 
Je zou denken: wie de meeste gaven heeft, is vast de sterkste. De ‘meeste’. Of wie de 
belangrijkste gave heeft. Ja, zo denken wij. Maar zo is het dus helemaal niet. 
Want het belangrijkste is bij de HERE niet: het goede inzicht. Ook niet: de verstandigste 
plannen, het geweldige organisatietalent, de prettigste ouderling, de meest sociale diaken. En 
noem alle gaven die er kunnen zijn, maar op. Allemaal goed en heel belangrijk. Streef er 
vooral naar, zegt Paulus, niks mis mee. Vooral doen dus: streef maar naar het hoogste: het 
profeteren! 
Maar..., zegt dezelfde Paulus dan: ik wijs u een weg die nog veel hoger voert ..., want ... de 
meeste is de liefde ..., dient dan elkaar door de liefde. Daar gaat het dus om: elkaar dienen. 
Is de Here Jezus niet zelf daarin voorgegaan: Hij heeft de gestalte van een dienstknecht 
aangenomen. En Hij zegt: “Alles wat je doet voor mijn minste broeders, doe je voor Mij.” 
Daar blijkt dus de kracht van een gemeenschap. Juist daar! 
 
De minste allermeest 
“Wie onder u de minste is, die is groot”, zegt de Here Jezus in Lucas 9. De zwakste schakel 
moet het meest gekoesterd worden. Die maakt de gemeente sterk. Het is een heel andere 
manier van kijken die we moeten leren. Een manier van ‘zien’. Dat is dieper dan kijken. 
Dat is niet ‘naar elkaar kijken’, dat is ‘elkaar zien’. Met liefde. Met begrip. Zoals God ieder 
een plek geeft. Denk maar heel bescheiden van jezelf. Van je eigen wijsheid. Van je eigen 
gaven. Want er is maar één reden voor jouw plek in de gemeenschap: de vergeving van al je 
zonden. En voor die zonden is geen excuus. Wie van genade leeft, wordt vanzelf klein. Heel 
zwak. Kleiner dan alle andere leden van de gemeenschap. De zwakste schakel. Maar de 
gemeente breekt niet af bij jou. Je zit stevig vast. Dat deed de Here Jezus. Met zijn grote 
Liefde. Voor jou. Voor mij. Voor al die zwakke schakeltjes. 
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