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titel: Zoals de ouden zongen, piepen zo de jongen? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“Van wie ben jij er één?”, zomaar een vraag aan een kind, een vraag die ik in mijn 
jeugd nog wel eens hoorde. “Van wie ben je er één?” een vraag die bedoeld is om 
iemand te plaatsen, te weten waar hij of zij vandaan komt. En deze week ontmoette 10 
ik iemand die wel vijf generaties terug kon gaan. Hij was van die, van die en van die, 
vijf namen ver. Ik heb de namen overigens niet onthouden. Daarvoor ging het ook te 
snel. 
Van wie ben jij er één? Op die manier probeer je iemand te plaatsen. En dat kan 
handig zijn, het heeft ook een risico in zich. Want zegt het iets dat iemand kind is van 15 
zijn of haar ouders, of kleinkind van zijn of haar grootouders? Ik hoorde eens iemand 
zeggen dat het hem misschien geholpen had een baan te krijgen omdat men wist dat 
hij uit een goed nest kwam. En natuurlijk is het leuk als je leuk werk krijgt en volgens 
mij heeft hij dat ook heel goed gedaan, maar het kan ook belemmerend zijn geweest 
voor andere sollicitanten. En wat te denken als men ongevraagd over je vertelt dat je 20 
kind bent van een NSB-er of kleinkind van een NSB-er en zo heel af en toe zegt men 
mij dat ongevraagd. Of ik hoor hier in Borne over families die niet zo heel goed 
bekend staan en over kinderen uit die families die zich aan het milieu hebben 
onttrokken of juist niet, ongevraagd. Van wie ben jij er één? Uit welk adellijk geslacht 
stam je, of juist van de arme tak? En wat zegt dat over jou zelf, over de mens die je 25 
bent? De mens die jij zelf bent? Het risico van de vraag “Van wie ben je er één?” is 
dat het antwoord direct een stempel is en als het even tegen zit een veroordeling, 
want de appel valt niet er van de boom, zo zeggen we het toch. Behalve natuurlijk als 
de appel op een heuvel staat en er een stevige storm waait, maar daarin voorziet ons  
gezegde niet.  30 
 
In het oude Israël waren er ook spreekwoorden, in ieder geval wordt er één 
genoemd: Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. De 
profeet Ezechiël noemt het, de profeet Jeremia ook. Maar goed, vandaag lazen we 
uit Ezechiël en hij noemt dit spreekwoord ook en zegt dat het niet meer gebruikt moet  35 
worden. Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Als 
de ouders fouten maken, klein of groot, de kinderen dragen de gevolgen. De vraag 
“Van wie ben jij er één?” kan die kant op gaan. De fouten van de ouders hebben 
gevolgen voor de kinderen. Jij komt uit een niet goed nest, deug je wel?  
En ook in een ander verband kan het zijn dat de positie van ouders gevolgen hebben 40 
voor kinderen. Niet eens de fouten zozeer, maar wel de positie. Stel één van je 
ouders is leraar of werkt bij de politie of erger nog is dominee. Ja, dat krijg je zomaar 
cadeau of je het wilt of niet. Of stel dat je vader alcoholist is, hoe kijken mensen dan 
naar jou als je eens een biertje drinkt? Ik stel de vraag maar, u mag zelf antwoord 
geven.  45 
De ouders hebben onrijpe druiven gegeten, de kinderen hebben stroeve tanden 
gekregen. Ik kan me eerlijk gezegd wel voorstellen dat zo'n spreekwoord ontstaat. 
Want het is bekend dat bepaalde karaktertrekken van de ene generatie naar de 
andere over kunnen gaan, over kunnen gaan. En dan niet altijd de minder plezierige, 



ook de heel plezierige. Een zorgzame vader of moeder kan heel goed zonen of 50 
dochters hebben die ook zorgzaam zijn. En ook is bekend, onder andere uit de 
psychologie, dat de ene generatie binnen een gezin invloed heeft op de volgende en 
die weer op de daaropvolgende, in het goede en in het minder goede. Een onzekere 
ouder kan ervoor zorgen, ongewild en onbedoeld, dat kinderen ook onzeker zijn. En 
de ouder die niet in staat is om veel liefde te geven, kan maken dat ook de kinderen 55 
niet veel liefde kunnen geven. Een herhaling door de generaties heen totdat het 
verandert en dat kan ook.  
De ouders hebben onrijpe druiven gegeten en de kinderen hebben stroeve tanden 
gekregen. Je kunt het zelfs zien in de erfelijkheid en dan niet de fouten, maar wel wat 
je als mens in je genen door kunt geven. En in het oude Israël wist men niet van het 60 
bestaan van genen, maar wel dat moeders en dochters op elkaar kunnen lijken en 
zonen op moeders, dochters op vaders en ga zo maar door.  
Ezechiël, die als profeet op trad in de ballingschap en zegt namens God dat dit 
spreekwoord niet meer gebruikt moet worden. Ieder mens is namelijk 
verantwoordelijk voor zichzelf of haarzelf en niet verantwoordelijk voor de fouten of 65 
missers van ouders of kinderen. En Ezechiël noemt een hele lijst van dingen die een 
mens goed of fout kan doen, de lijst lijkt sterk op de tien woorden, of de tien 
geboden. God eren, en niet de afgoden, niet de godjes zoals hij het noemt, eerlijk 
omgaan met de medemens en zeker dus met de vrouwen, het is vanuit de man 
gedacht, brood delen met wie honger heeft. Enfin, je kunt het zelf bedenken. Wie 70 
zich zo aan de geboden en dergelijke houdt, die zal leven. De ander zal sterven, nou 
ja, misschien niet letterlijk, maar wie in zijn leven nadrukkelijk het geweld en de 
onvrede nastreeft, die leeft niet, die leeft niet echt, die sterft symbolisch gesproken.  
 
Eigenlijk is het vrij eenvoudig, een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen bestaan 75 
en hoeft niet de schuld van eerdere of volgende generaties te dragen. Dat is de lijn 
die de profeet voorstaat, dat is de lijn die God wordt toegeschreven. Interessant, 
want dan hoeven familievetes niet meer te bestaan, sterker nog, ze mogen niet meer 
bestaan, de vetes die te maken hebben met wat voorouders ooit hebben gedaan. 
Dan hoef ik me ook niet meer schuldig te voelen vanwege het feit dat ik een man 80 
ben, een blanke man, een blanke man uit West-Europa met een heel 
slavernijverleden achter me. Zou dat kunnen? 
 
Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen bestaan en kan zo leven. Ja, en dan is er die 
man in het evangelie naar Johannes, die aan Jesus vraagt voor de genezing van zijn 85 
zoon die op sterven ligt. En dat sterven, dat heeft dan niet te maken met een slecht 
leven, het is niet symbolisch sterven, maar echt. Een kind dat sterft, het is de 
toekomst die je uit handen wordt gerukt. Een kind dat sterft, dat hoort niet. Tegen dat 
wat we gewoon vinden. De vader vraagt om de genezing van zijn kind. Ieder is 
verantwoordelijk voor zijn eigen bestaan, maar we het staan niet los van elkaar. Er is 90 
verbinding, ja dat ook. En in dit verhaal, in dit evangelie is er de genezing, op het uur 
af. Genezing van het kind, dat gaat nog een heel eind verder dan geen stroeve 
tanden meer. Genezing van het kind, dat is ook de genezing van de mensheid, van 
de toekomst van de mensheid, vooral in het denken in vakjes en hokjes, denken in 
knellende patronen, denken dat je precies weet hoe het is en hoe het moet en hoe 95 
het zal gaan.  
De genezing van het kind, de zorg voor elkaar, geloof ook, geloof in Jesus in dit 
geval, het maakt dat het leven anders wordt. Het verwart misschien ook. En het 
gebeurt in Galilea, de streek die niet zo goed bekend staat. Galilea daar waar het 



volk woont dat de wet niet kent, de mindere buurt. En als je uit die buurt komt, als je 100 
daarvandaan komt, als je daar één van bent, nou, het staat niet heel goed op je CV. 
Niet voor niets vertelt de evangelist Johannes ons dat men afdaalde, naar beneden 
ging op weg naar Galilea en dat naar beneden gaan is niet alleen vanwege 
hoogteverschillen. Nee, het is meer.  
Juist daar, juist daar in Galilea, daar gebeurt het. Nu al voor de tweede keer.  105 
Van wie ben je er één?  Vol trots mag de kind van de hoveling zeggen dat hij het kind 
van Galilea is. Juist als de mens die hij is. En dat, dat is het evangelie.  
Stroeve tanden, als ze er zijn, ze komen door wat je zelf doet. En kies dan het leven, 
de mogelijkheden zijn en worden gegeven. Kies dan het leven. Je kunt het zelf 
bedenken. Amen.  110 
 


