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preek

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God

Het was of ik een profeet hoorde. Nee, het wàs een profeet. Een hedendaagse. 

Het was kortgeleden, in Veenhuizen. Zestien kilometer van m'n geboorteplaats. 

Veenhuizen is bekend vanwege de grote strafgevangenis die daar is. Ooit, 200 jaar 
geleden, begon het als een kolonie waar compleet verarmde mensen uit steden in 
het westen naar toe mochten. 

In 1818 dreigde het nieuwe koninkrijk Nederland aan armoede ten onder te gaan. De
oorlogen van Napoleon hadden de economie geruïneerd. Rotterdam telde 800 
bedelaars, in Leiden had de helft van de bevolking ‘onderstand’ nodig, en in het 
Amsterdamse Aalmoezeniersweeshuis werden dat jaar 855 wezen en 240 verlaten 
kinderen gebracht. Er moest iets gebeuren. Maar wat?

De charismatische generaal Johannes van den Bosch dacht een plan uit. Hij richtte 
in samenwerking met Koning Willem I de Maatschappij van Weldadigheid op en hij 
ontwikkelde koloniën, waaronder die in Veenhuizen. Om mensen een kans te geven. 
Ze zouden er op het land kunnen arbeiden, te eten hebben en ook nog wat 
ontwikkeling meemaken. Heropvoeding, dus eigenlijk, want zo werd er naar de 
verarmden, de verpauperden gekeken: als zedeloze wezens, die totaal geen normen
en waarden meer kenden. Het Derde Gesticht van Veenhuizen herbergde onder 
andere wezen.

Een paar jaar geleden schreef Susanna Jansen het boek Het pauperparadijs- Een 
familiegeschiedenis. Hierin vertelt zij het verhaal van haar negentiende eeuwse 
voorouders die in de kolonie leefden. Nou ja, leefden, overleefden en dat 
ternauwernood. Het is een indringend en aangrijpend boek. Over het utopische van 
Johannes van den Bosch, maar ook over de rauwe werkelijkheid van een kolonie die 
steeds meer een strafkamp leek, een slavenoord. Met alle persoonlijke tragedies van
dien.

Over dit boek is een theaterspektakel gemaakt, en dat wordt deze zomerweken 
opgevoerd op het binnenterrein van de voormalige strafgevangenis, het huidige 
gevangenismuseum.



Ik maakte dit theaterstuk mee en beleefde
het als een indringende profetie, omdat het
niet alleen het tragische verhaal vertelt van
Teunis en zijn geliefde Cato, metwie hij eerst
niet mocht trouwen, omdat ook in de kolonie
er nog rangen en standen waren. Het is
vooral dat dit stuk door de verteller
geactualiseerd wordt in het heden. 

Het houdt een duidelijke spiegel voor over
hoe er in het heden, in onze wereld, maar
ook in onze eigen Nederlandse samenleving
wordt omgegaan met mensen die in nood
zijn. Arm of kansarm. Hoe rijken en
kansrijken daar mee omgaan en hoe
economische en politieke systemen de verder groeiende kloof tussen arm en rijk 
eerder vergroten dan verkleinen. 

Wat was er nou zo profetisch aan? Waar zie ik de link tussen dit theaterstuk en 
Jansens boek en de profetie van Jeremia die we hoorden. Woorden die je ook 
kunnen aangrijpen, als je bereid bent ze niet alleen in het verleden te plaatsen, maar 
ze in je eigen heden toe te laten. 

Een kernzin uit de profetie is: Wij hebben niet geluisterd naar de EEUWIGE, onze 
God. Israël, wanneer je op je schreden terugkeert, keer dan terug naar mij – spreekt 
de EEUWIGE. 

Waarin hebben we niet geluisterd naar de EEUWIGE? Waarin zijn we afgedwaald 
van Hem? 

In het verhaal dat we hoorden uit Marcus komen we daar een treffend voorbeeld van 
tegen. Het gaat daar over een grote menigte die niets meer te eten had. Drie dagen 
zijn ze al Jezus en zijn leerlingen gevolgd en nu hebben ze niets meer te eten. 

Er moest iets gebeuren. Maar wat?

Jezus' leerlingen vertolken de stem die je zou kunnen noemen de meest natuurlijke 
stem. 'Hoe zou iemand hier, in deze verlatenheid, hen van genoeg brood kunnen 
voorzien?' Een natuurlijke en ook logische reactie. We kunnen niets voor hen doen. 
Ze moeten maar naar huis gaan. We moeten de grens gaan sluiten. We kunnen dit 
niet aan. 

Jezus zelf vertolkt de stem van God: “Ik heb medelijden met al die mensen. Als ik 
hun met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen 
zijn immers van ver gekomen?”



Hierin horen we de echo van Psalm 146, waarin gezongen wordt: Aan wie hongert 
geeft hij spijze. Die diaconale psalm die zegt dat God Wees en weduw en ontheemde
wonen doet op zijn erf. En dat hij de weg der vreemden behoedt. 

Jezus belichaamt deze grondhouding. Hij wil ruimte bieden aan de menigte, die geen
brood meer heeft. En daaronder de meest basale houding: een mensenkind in nood 
dient geholpen te worden. Omdat dit mensenkind een volwaardig mensenkind van 
God is. 

En wie die meest basale grondhouding uit het oog verliest en wegkijkt van de nood 
en er allerlei mooie, logische, parlementair verantwoorde redeneringen op loslaat, 
waarom die nooddruftigen, verpauperden en gevluchten niet geholpen kunnen 
worden, die kijkt weg van de Weg van de Eeuwige. Die heeft niet geluisterd naar de 
EEUWIGE, onze God. 

De leerlingen wilden wegkijken, en daarin zijn ze niet veel anders dan de gemiddelde
houding die wij in onze wereld en in onze samenleving en misschien ook wel in 
onszelf tegenkomen. Maar wegkijken van de nood, en wegkijken van een 
mensenkind in nood, is wegkijken van God, is wegkijken van Jezus, die ons juist -in 
de lijn van de psalmen en de profeten- wilde leren hoe je om te gaan hebt met je 
medemens. 

In de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel belijdt de kerk over Jezus Christus: 
'Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees 
geworden'. 

De belichaming van God zou je kunnen zeggen, Jezus was de belichaming van God.
En kwam om ons mensen en om ons behoud. 

In de loop der tijden is deze regel steeds meer vergeestelijkt. Steeds meer ging het 
over het behoud van de ziel en steeds meer ook over een leven na nu. Het eeuwige 
leven. Dat hield en houdt het risico in dat je dan het lichamelijke, het leven van hier, 
nu, het leven van de aarde met haar wel en wee, uit het oog kunt verliezen. 

Het meest schandalige voorbeeld daarvan is dat slavendrijvers tegen hun slaven op 
de plantages brulden: 'You'll get a pie in the sky when you die'. Oftewel: een taartje in
de hemel zul je krijgen na je dood. Maar nu: doorwerken, gehoorzamen, je lot 
aanvaarden, mond dicht, of anders slaan we er op. Zo ging het uiteindelijk in 
Veenhuizen ook en zo gaat het op zoveel plaatsen in de wereld nog steeds, en soms
zelfs in naam van God. In naam van God werd apartheid gerechtvaardigd. Het gaat 
immers over de ziel, en niet over het aardse leven?

Christus die van Godswege tot ons gekomen is voor ons mensen en voor ons 
behoud is gekomen voor de gehele mens. Niet alleen voor de ziel en niet alleen voor 
het eeuwigheidsleven. Maar heel concreet ook in het hier en nu. In het vlees. Voor 
mensen van vlees en bloed en dan met name voor hen die niet in hun menszijn tot 



hun recht komen. Die vernederd worden en in hun kansarme staat gehouden worden
door kansrijken. 

Zijn medelijden en zijn liefde voor de mensen die geen brood meer hadden moet ons
de ogen openen voor mensen in nood in ons bestaan. Ook voor hen die tekort 
komen, die leven onder de armoedegrens, die nauwelijks hun kinderen te eten 
kunnen geven. Niet wegkijken, niet wegsturen, maar in ieder geval bereid zijn hen 
aan te zien. Hen – in navolging van de Eeuwige een plaats te bieden en meer dan 
dat: levensruimte, echte ontwikkelingsmogelijkheid, kans op meer menswaardigheid. 

Om ons mensen en om ons behoud is Hij gekomen. Niet alleen voor jouw zieleheil, 
maar voor je totale bestaan. En wij zijn geroepen daar iets van te leren. Zijn 
leerlingen zijn wij. 

Voor hun eigen ogen zagen de leerlingen hoe Hij die gekomen is van Godswege in 
het vlees zijn missie heel tastbaar concreet maakte. Zijn lichaam is het levend brood.
En er was toch genoeg. Er kon gedeeld worden en er bleef over. Zo werd voor hun 
ogen profetisch gesproken en gehandeld. 

En echooden die woorden: Israël, wanneer je op je schreden terugkeert, keer dan 
terug naar mij – spreekt de EEUWIGE.

Die terugkeer kunnen wij steeds opnieuw weer maken als wij ons iets gelegen laten 
liggen aan Gods profeten, aan zijn Zoon en aan profeten in het heden, in het hier en 
nu.

Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

Amen


