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preek

gemeente van onze Heer Jezus Christus
lieve mensen van God,

In de nacht in de weer, het is haar vak, 
ze heeft er voor geleerd.
Oudere mensen verzorgen tot het einde.
Klagen doet ze nooit één keer,
al doet haar de rug ook zeer.
Ze zal niet gauw verkeerde dingen zeggen.
En naast haar werk collectes lopen, 
en direct de mouwen opstropen
als iemand ergens om verlegen zit
om wat dan ook.

Die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij,
die mag direct door, die mag iedereen voorbij,
die hoeft niets uit te leggen, die hoeft niets te zeggen,
nee, die hoeft niet te wachten in bij de hemel in de rij.

Zo ken ik ook een meneer,
die deed ook werkelijk niks verkeerd
omdat er niks kwaad in hem zat.
Zag hij een boterhamzakje langs de weg
met brood er in, in de haast weggegooid
door schoolkinderen die leven op patat,
dan floot hij zijn hoogste lied
deed het zakje los voor de vogeltjes
en brandde 's avonds een kaasje bij Fransiscus.

Die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij,
die mag direct door, die mag iedereen voorbij,
die hoeft niets uit te leggen, die hoeft niets te zeggen,
nee, die hoeft niet te wachten in bij de hemel in de rij.

Hoor dit lied op: https://www.youtube.com/watch?v=-iiINH60gcg

Een liedje van Daniël Lohues, die het in zijn dialect nog treffender zingt. Een kostelijk
liedje, waarvan je bijna zou kunnen zeggen: Niets meer toe voegen en 'Amen' 
zeggen. 



Je ziet ze zo voor je, de vrouw en de man die hij beschrijft. Je kent vast en zeker ook
wel iemand die zo is of ook zo was, iemand in wie geen kwaad schuilt en die veel 
overheeft voor een ander, voor medemensen of voor medeschepselen. 
“Als er toch één is die een speciaal plekje krijgt, dan hij wel, dan zij wel...”, zo hoor ik 
het ook wel eens zeggen. En dat typeert dan iemand die gewoon een super warm 
hart heeft, die gastvrij is, oog en oor heeft voor wat er om haar of hem heen gebeurt. 
En misschien herken je jezelf in de beschrijving, hoewel de kans dàn ook groot is dat
je te bescheiden bent om het bij jezelf te erkennen. 

Ja, als iedereen nou zo was, dan was er ook veel minder oorlog en ellende, dan was 
er ook veel minder spanning en gedoe, dan zag de wereld er gewoon heel anders 
uit. Dan was er al veel meer zichtbaar van het Koninkrijk van de hemel, het Land van
Belofte dat de Eeuwige zijn schepping voorhoudt om het vol te houden in deze 
wereld.

In deze wereld die niet alleen bestaat uit de zojuist beschreven schatten die niet 
hoeven te wachten bij de hemel in de rij. 

Neem nou Sodom en Gomorra, waarover Genesis 18 en 19 verhalen. Steden 
waarover hevige beschuldigingen zijn geuit, hun zonden zijn ongehoord groot, zo 
zegt de EEUWIGE. Ik zal er naar toe gaan om te zien of de klachten die ik over hen 
heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen of niet. Ik 
wil het weten. 

Om het geheel even in verband te plaatsen een kleine toelichting. Abram en Sarai 
hebben net een nieuwe naam gekregen: Abraham en Sara. Een nieuwe naam en 
een geweldige belofte: zij zullen een kind krijgen in hun ouderdom. Engelen die te 
gast kwamen, aankondigengelen op bezoek, zij hebben dit grote en bijna 
ongelooflijke nieuws verteld. Nieuws over toekomst en doorgang. God die zijn weg 
met Abram begonnen is, zal zijn weg met het nageslacht van Abraham en Sara 
voortzetten in een Land van Belofte. 

De engelen gaan weer verder, Abraham doet ze uitgeleide. Zij gaan richting Sodom 
en Abraham blijft nog staan omdat de Eeuwige een goed gesprek met hem wil.  Dat 
gesprek gaat over hoe toekomst wel of geen doorgang kan hebben. En hoe in de 
ogen van God de toekomst van Sodom en Gomorra geen doorgang kan hebben. Dat
is heftig, want God is nog al wat van plan zeg. Zijn plan is om deze steden met de 
grond gelijk te maken, te verwoesten om de enorme zonden die daar bedreven 
worden. 

Wat zijn die zonden eigenlijk? De latere uitlegtraditie wist er wel raad mee. Sodom is 
de stad waar mannen verlangen naar mannen. Sodomie is zo een benaming 
geworden voor homoseksualiteit. En dan niet een neutrale benaming, maar een hard
oordeel. Genesis 18 en 19 zijn gaan gelden als bewijsplaats tegen homoseksualiteit. 
Dat komt hierdoor: De aankondigengelen, die blijkbaar in de gedaante van mannen 
zich manifesteerden, zijn Sodom binnengegaan en hebben onderdak gevonden bij 
de neef van Abraham, Lot, die in die stad woont. Lot wil gastvrij zijn, zegt: Heren, 
komt u toc h mee. Het huis van uw dienaar staat voor u open, overnacht daar en was
er uw voeten. Dan kunt u morgen verder gaan. 



Overnachten in veiligheid... thuiskomen in geborgenheid. Niet dus. Alle mannen van 
Sodom liepen te hoop bij Lots huis en vragen naar de logés en schreeuwen: Breng 
ze naar buiten, wij willen ze nemen. 

Ik weet niet, en ik mag het ook niet hopen, of iemand hier aanwezig dat normaal 
vindt, maar ik eerlijk gezegd niet. Het roept beelden op van beestachtigheid, beelden 
overigens die voor sommigen minder ver weg zijn dan je zou wensen. 
Beestachtigheid, zoals die zich in oorlogssituaties voordoet. De complete 
afwezigheid van respect voor de medemens en tegelijkertijd de ultieme uiting van 
machtsvertoon. Het zijn niet alleen de seksuele lusten van de mannen van Sodom, 
maar ook hun machtswellust die zij willen botvieren en die in het boek Genesis zo'n 
extra lading heeft. 

Het gaat immers om engelen, om afgezanten van God. Als de mannen schreeuwen: 
Wij willen hen nemen, wij willen hen bekennen, wij willen één met hen zijn, zit daar 
onder: wij willen zijn als God. Wij willen zo machtig zijn als God. Eigenlijk precies wat 
er ook gebeurde met de toren van Babel: het ego van de mens werd steeds groter, 
steeds opgeblazener en op een gegeven moment wilde dat zo groot zijn als God. 

Dat zie ik ook hier gebeuren in die nacht van Sodom, die duistere nacht, die als 
voorbeeld wordt verteld van de intens perverse verwordenheid van die stad. De 
zonde zit hem in het schenden van het recht op veilig verblijf van gasten en in het 
willen zijn als God. En het is geen bewijsplaats, lieve mensen, tegen liefde, in welke 
vorm dan ook. Want liefde, echte liefde, kan nooit een zonde zijn. Echte liefde hoeft 
niet te wachten bij de hemel in de rij. Liefde mag direct door, die mag iedereen 
voorbij.

Echte liefde, echte naastenliefde laat de medemens met rust. In de zin van: die laat 
de medemens tot zijn of haar recht komen. Die garandeert veiligheid en 
geborgenheid. Die schept de voorwaarden om te kunnen leven en om dat leven 
doorgang te kunnen laten vinden. Die werpt geen barrières op in de doorgang van 
Gods toekomst- want daar gaat het nog steeds over: God wil een toekomst bouwen 
met zijn mensen en die toekomst moet gaan over wegen van liefde en veiligheid – . 
Liefde die geen barrière vormt in de doorgang van Gods toekomst, maar er 
instrument van wordt. Sodom en Gomorra vormen een barrière in de doorgang van 
Gods toekomst en dus voor de mensen met wie God die toekomst wil schrijven. Ze 
staan als een bok in de weg, zou je kunnen zeggen. En je komt er nauwelijks 
overheen of om heen.



Laatste oordeel geschilderd door Hiëronymus Bosch

Bokken en schapen... scheiding daartussen, Jezus heeft het daar over in zijn 'Rede 
over de Laatste dingen' en uit die reden over die laatste dingen, nu uit Matteüs, het 
had ook Marcus of Lucas kunnen zijn, wordt gelezen in deze weken die we noemen: 
de weken van de Voleinding,  de zondagen van de Voleinding. En het zijn niet de 
makkelijkste teksten, zoals ook al gezegd. Over dat oordeel tussen de bokken en de 
schapen, dat oordeel dat mensen angst aangejaagd heeft. Ook in deze kerk, want 
kijk maar eens daar < wijzend op Laatste Oordeelsvoorstelling op het koor>, nou ja, 
u kunt door de glanzende kroonluchters waarschijnlijk niet zien hoe prachtig het 
Laatste Oordeel is.  Maar zo prachtig is het niet, want het deed wel dienst om 
mensen bang te maken over dat oordeel, over die scheiding tussen de schapen en 
de bokken, tussen de goeden en de kwaden, tussen de hemel en de hel, tussen de 
lelietak – de hemel-  en het zwaard, waarover ook Matteüs schrijft, angst boezemde 
dat in. Van 'onze' Martin Luther weten we dat hij er als kind al bang voor was en hoe 
hij in de loop van zijn leven een ontwikkeling doormaakte om juist die angst  om te 
zetten in een basisvertrouwen van  Liefde van God. Maar toch: bokken en schapen? 
Is dat een scheiding tussen heiligen en zondaars? Is dat een scheiding tussen de 
mensen die het 'ene ware geloof' aanhangen en 'ànderen'? Zoals er zo vaak is 
gezegd en gedacht binnen religies, en wórdt gedacht...?  

Jezus maakt het verrassend tastbaar en concreet en bijna ontroerend eenvoudig in 
de voorbeelden die hij geeft en die wij hebben gehoord.  Hij vouwt het als het ware 
terug naar een één-voud van Liefde voor mensen. En die liefde voor mensen die 
gaat niet helemaal vanzelf. Kijk, die schatten waar Daniël Lohues over zong, die niet 
hoeven te wachten bij de hemel in de rij, die misschien wel eens een beetje tevéél 
gezorgd hebben voor anderen en voor goede dingen en zo nu en dan ook even voor 



zichzèlf mogen zorgen, bij hen gaat dat als het ware vanzelf. Maar blijkbaar is dat bij 
lang niet iedereen het geval.  Dat liefde, naastenliefde in jezelf zit.  Blijkbaar hoort dat
niet helemaal bij de natuur van de mens. Over Sodom en Gomorra is altijd gezegd 
dat dat tégennatuurlijk was.  Ik vraag mij dat soms wel een af, het lijkt erop dat dat 
gedrag van die mensen, dat  beestachtige gedrag misschien voortkomt uit een soort 
beestachtige natuur, die niet beschaafd is, die niet geciviliseerd is, die niet in  cultuur 
is gebracht, die geen fatsoen heeft aangeleerd, zo zou je dat ook kunnen zeggen. 
Het gaat niet helemaal vanzelf om een gevangene te bezoeken, of om er te zijn voor 
iemand die je misschien niet kent, of iemand op te vangen die je nog niet kende. Lot 
kende die gasten, die langskwamen, die engelen ook niet. Het gaat niet vanzelf, het 
hoort misschien niet bij onze natuur, maar Jezus maakt duidelijk dat als we ons dàt 
eigen maken, we horen bij een categorie van mensen die de doorgang van Gods 
toekomst mogelijk maken en die samen op weg zijn naar een Land van Belofte. Hij 
maakt het concreet, Hij maakt het tastbaar,  Hij maakt de weg begaanbaar. En laten 
we daarin maar meegaan. Met Jezus, met zijn woorden, met de engelen die op pad 
zijn. En laten wij er  vooral voor waken dat zij in deze wereld, in ons leven, in ons 
samenleven dóórgang kunnen vinden  is naar het Land van Belofte.

Amen      


