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Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Onze buren hadden schoorsteenbrand. Twintig jaar geleden in Eibergen, maar wel 
schoorsteenbrand en de brandweer kwam erbij om te blussen. Een dag later zei mijn buurman: 
“Nu ken ik de term “brandschoon” ook wat beter, want mijn schoorsteen is echt helemaal schoon, 
brandschoon. “ Ik had me nooit zo gerealiseerd dat de term “brandschoon” ook inderdaad met 
brand te maken heeft. Ik heb ook nooit een schoorsteenbrand meegemaakt, en zit daar ook niet op 
te wachten. Een brandend huis schijnt ook vreselijk te zijn, zeker als het je eigen huis betreft. En of 
je na een huisbrand ook kunt spreken van “brandschoon” dat denk ik niet.  
“Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, “ woorden van Jesus uit het evangelie naar 
Lucas. Een vuur te ontsteken. Vorige week zondag ontstak ik hier in deze kerk vier kaarsen tijdens 
de preek, ik had natuurlijk kunnen besluiten om vandaag een soort kampvuur hier vooraan in de 
kerk te ontsteken, maar dat lijkt me toch iets te gewaagd. 
“Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken”, dat zegt Jesus en later vertelt hij over de 
verdeeldheid die hij zal brengen. Verdeeldheid, drie tegen twee en twee tegen drie. Geen mooie 
woorden, geen lieve taal. In ieder geval niet op het eerste gehoor. Verdeeldheid, ja, en heel bewust 
die aantallen, drie tegen twee en twee tegen drie. Verdeeldheid in een vijftal, drie en twee zijn 
samen vijf. En heel toevallig bestaat de Thora uit vijf boekrollen. De eerste vijf boeken van de 
bijbel, de wet in het jodendom, de wet in het eerste testament. Jesus brengt ook verdeeldheid in 
het hart van het jodendom, de reacties op zijn weg en boodschap zijn heel verschillend, zoals de 
reacties op zijn weg en boodschap altijd, ook buiten het jodendom heel verschillend zijn. En de 
reactie van een mens op de weg en de boodschap van Jesus, kan heel verschillend zijn. Want de 
weg en de boodschap van Jesus geven verandering, doen iets met een mens, mogelijk met elk 
mens, brengen je in beweging, maken een ander, een nieuw mens van je. En in dat proces ervaar 
je als mens verdeeldheid. Niet altijd tussen goede mensen aan de ene kant en slechte mensen 
aan de andere, nee, in je hart ervaar je in je bestaan goede kanten en minder goede en ook dat is 
verdeeldheid. Als de ervaring van het evangelie iets met je doet, als de ervaring van het evangelie 
je verandert dan kun je spreken van de oude mens en de nieuwe mens en van allebei aanwezig, 
en ook dat is verdeeldheid. Laat ik het iets concreter maken: als Jesus oproept om je bezit te 
verkopen en aalmoezen te schenken, zoals hiervoor is genoemd, dan roept Jesus de mens op iets 
losser te komen van bezit, om minder materialistisch te zijn en als je daaraan gehoor geeft, dan 
kom je in beweging, als op een weg, stap voor stap en gaandeweg laat je bezit dan los, 
gaandeweg de oude mens loslatend, gaandeweg groeiend naar de nieuwe mens. En dat kan dan 
gaan om het loslaten van bezit, het kan gaan om het loslaten van angst voor machthebbers, het 
kan gaan om het loslaten van veel andere dingen die je in de greep houden.  
Verdeeldheid kom ik brengen, dat zegt Jesus en als Lucas dit opschrijft dan weet hij van de 
verdeelde reacties binnen het jodendom op de weg en de boodschap van Jesus. Hij weet dan ook 
al van het grote schisma, joden die Jesus accepteren als messias en joden die dat niet doen. De 
joden die Jesus accepteren als messias worden later christenen genoemd, net als niet-joden die 
Jesus accepteren als messias en als zoon van God. Verdeeldheid, ook in zekere zin tussen 
apostelen, zeker het verschil van mening tussen Paulus en Petrus. En als Lucas had geweten 
hoeveel verschillende kerken er zijn ontstaan, dan had de term verdeeldheid nog veel meer kracht 
gehad. Toen ik studeerde kreeg ik een lijst met kerken in Nederland onder ogen. Een lijst met 
verschillende kerken, Gereformeerd en Hervormd, Doopsgezind en nog veel meer, 477 
verschillende kerken. Ik hoefde ze niet uit het hoofd te leren, gelukkig, het was wel een eye-
opener, zoveel verschillende kerken. En ik weet dat wij in Nederland ook vrij goed zijn in 
kerkscheuringen, in onze geschiedenis. Als dat nog eens een olympische sport wordt, wij zijn 
gedoodverfd medaillekandidaat, zelfs na een nachtje stappen. Nu is het wel zo dat het aantal 
verschillende kerken niet alles zegt over verdeeldheid. Je kunt als kerken naast elkaar staan als 
goede buren en soms samen vieren waarbij je niet zegt dat alles één is, maar dat je wel leeft 



vanuit dezelfde bron en gelooft vanuit dezelfde bron. Je kunt als kerken ook naar elkaar 
toegroeien, elkaar in de ogen zien en elkaar herkennen als gelovigen. Je kunt elkaar ook 
herkennen als mensen die geloven en ook twijfelen, want twijfel en geloof horen bij elkaar, als een 
soort verdeelde eenheid.  
Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, dat zegt Jesus dus. Verderop in de boeken 
van Lucas, in zijn tweede boek, de Handelingen van de apostelen, in het tweede hoofdstuk vertelt 
de evangelist Lucas over de heilige Geest die wordt uitgestort over de apostelen. Als tongen van 
vuur, verdeeld over de apostelen. Verdeeld, ook in het Grieks verwant aan het woord 
“verdeeldheid”. Vuur als Geest, vurig, enthousiast, om te zien wat goed is en om te groeien naar 
de nieuwe mens, om gaandeweg te groeien naar de nieuwe mens die leeft zonder onnodige angst, 
die leeft in de vrijheid van het geloof, brandschoon als het ware. Leven wij zo, leeft u zo, leef ik zo, 
vurig en enthousiast, als gelovige, als degene die hoopt en liefheeft? Leven wij zo, vanuit die bron 
die Jesus heet en ook God heet? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms in onze kerken een beetje 
mat vindt. En waarschijnlijk doe ik daar zelf ook aan mee. Ik geef een voorbeeld. En ik vraag u of u 
even uw liedboek wilt pakken en of u psalm 149 op wilt zoeken.  
In het tweede couplet, de vijfde en zesde regel, daar staat: en zo danst in het morgenlicht heel 
Gods volk voor zijn aangezicht. Dat dansen, dat nemen wij niet letterlijk. En op de paasmorgen, als 
we elkaar begroeten met de woorden dat de Heer is opgestaan, dan omhelzen we elkaar niet. Dat 
past waarschijnlijk ook niet bij ons, in andere delen van de wereld gebeurt het wel, dat past niet bij 
ons, maar dat maakt het wel een beetje mat. In ieder geval komt dat zo bij mij over. Wij hebben het 
vuur van de Geest ontvangen, verdeeld over mensen en wij gaan heel voorzichtig om met dat 
vuur. Ik durfde geen kampvuurtje te ontsteken in deze kerk.  
En hoe gaan wij om met Jesus, met het evangelie? Willen wij wel een nieuw mens worden, willen 
wij wel de oude mens achter ons laten? Nou, we kunnen het ook leren. En.....het is niet 
gemakkelijk, zoals het niet gemakkelijk is om bijvoorbeeld dromen te duiden. In dat gedeelte uit 
Jeremia gaat het onder andere over profeten die dromen hebben en denken dat die dromen Gods 
woord zijn. Zij vergissen zich en spiegelen zich veel te mooie dingen voor. Heel concreet is er de 
grote dreiging dat Juda veroverd zal worden en deze profeten zeggen dat dat niet door zal gaan. 
Zij vergissen zich en het komt wel enigszins goed, maar dat is na 70 jaar. Het duiden van dromen 
is al niet zo simpel en soms is een droom wel degelijk woord van God. Maar simpel is het niet, 
zoals het ook niet eenvoudig is om de tijd te duiden. Jesus zegt dat ook, jullie kunnen wel zien wat 
voor weer het wordt, maar deze tijd kunnen jullie niet duiden, niet keuren. En dan gaat het over 
Jesus zelf, wat hij doet met mensen, wat mensen aan hem ervaren, de uitdaging om nieuw mens 
te worden, brandschoon, de uitdaging om te leren nieuw mens te worden, in vuur en vlam te staan, 
met vuur dat verdeeld is over leerlingen. Dat is het duiden van de tijd in dit verband.  
Maar het duiden, of het keuren, van onze tijd, 2016, is ook al niet zo simpel. De crisis is voorbij, zo 
roepen de profeten van onze tijd, maar het is de vraag of het niet een mooie droom is en alleen 
een mooie droom. Een brexit blijft zonder gevolgen voor Europa roepen de profeten en is dat ook 
alleen maar een mooie droom? Erdogan en Poetin zijn weer vrienden, zo schrijven de profeten of 
is dat een droom? En de vraag is of het dan een mooie droom zou zijn of eerder een nachtmerrie.  
God is altijd bij je, dicht bij je, zo zeggen de profeten, vaak ook in een preek. Jeremia zegt ook dat 
God een God is van ver weg. Niet altijd dicht bij je, God omgeeft je niet altijd. Het vuur brandt niet 
altijd even fel. Brandschoon is niet altijd een feit. En dat God ver weg is, soms, dat is ook een 
signaal dat wij als mensen eigen kracht hebben.  
Mensen moet langer zelfstandig blijven wonen, met hun eigen kracht, zo stellen de profeten. Maar 
weten zij ook van de overspannen mantelzorgers die wankelend op hun benen staan, of dromen 
ze daar niet van? 
Een vuur op aarde, om wegen zichtbaar te maken, brandschoon te maken, mensen in beweging, 
de nieuwe mens, in de vrede naast elkaar, weten van verschillende wegen naast elkaar, vanuit de 
bron, die God heet, naar het doel van vrede en recht, rechtvaardigheid voor alle mensen, voor 
alles wat leeft. En in het doel komen de wegen weer bij elkaar. Een vuur op aarde, dat vurig maakt 
en enthousiast, dat is mijn droom. En naar ik hoop ook woord van God. En wie weet gaan we nog 
eens dansen.  
Amen.  
 
 


