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titel: Zien en niet zien 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Wij worden in onze tijd bestookt met informatie. Als je wilt kun je 24 uur per dag tv 
kijken en tuimelen de beelden over je heen. Bovendien zijn er volop kranten te 
krijgen en is internet 24 uur per dag bereikbaar om van alles en nog wat op te 10 
zoeken of op te vragen. En wie dan nog meer wil, die kan allerlei mensen opzoeken 
op facebook, kan vrienden maken en weer mensen ontvrienden. Informatie komt 
naar ons toe in een wereldwijde stroom die maar niet op houdt.  
Wij weten dus heel veel in deze tijd. Allerlei kennis hebben we opgedaan en we 
horen dus veel, wij weten zo langzamerhand wel hoe de wereld in elkaar steekt en 15 
hoe de werkelijkheid is. Wij weten ook van elkaar hoe en wat we zijn, we kennen 
elkaar door en door. We weten dus ook hoe God is, wij kunnen wel een beeld maken 
van deze God.  
 
En nu stop ik even, want is dat wel zo? Ja, over die informatie, dat klopt, maar weten 20 
wij wel zoveel? Zien wij het wel zo scherp? Ik waag dat te betwijfelen. Want 
inderdaad komt er veel informatie op ons af, maar regelmatig komt het voor dat 
informatie op een moment niet klopt. En soms is dat ook heel duidelijk, dat het niet 
klopt. Wie in de Bornse Courant kijkt naar het tijdstip waarop deze kerkdienst zou 
beginnen, en dat tijdstip serieus neemt, die moet behoorlijk vroeg het bed uit om op 25 
tijd hier te zijn. Gelukkig weet u inmiddels allemaal dat het tijdstip van 9.00 uur, zoals 
het er al weken lang in staat, niet klopt. Soms is het direct duidelijk dat informatie niet 
klopt. En als ik mail krijg met daarin een aanmaning om die ene boete nu echt eens 
te betalen, dan weet ik ook dat iemand mij probeert een oor aan te naaien. Soms is 
het overduidelijk dat het niet klopt. Maar lang niet altijd. Ik herinner me maar al te 30 
goed dat een politicus lang geleden bewust gelogen heeft over zijn NSB-verleden en 
zijn broer daarvoor heeft laten opdraaien. Ik heb een tijdlang geloofd dat hij de 
waarheid sprak en toen ik later las dat het niet zo was dacht ik: heb je ook gelogen 
over de noodzaak dat we ons moeten bewapenen? Want diezelfde politicus leerde 
ons in die tijd dat het nodig was om een machtsblok te vormen tegenover het 35 
Warchaupact, het was in de tijd van de koude oorlog.  
 
En nu, nu hoor ik vaak de term alternatieve feiten. Ik hoor de ene dag dat er dreigend 
gesproken wordt over en weer tussen Noord-Korea en de VS, met naast hen China 
en zelfs Rusland, de volgende dag is de spanning weer een stuk verminderd, maar 40 
kan dat dan zo snel in een dag? Wat is dan waar? Kan ik het wel zien?  
Of moet ik maar gewoon accepteren dat ik niet alles kan zien en dat er altijd wel iets 
zal zijn dat onzeker en/of onduidelijk is? Ik weet dat ik nooit zal kunnen zeggen dat ik 
alles weet over God en ook niet alles weet over geloof, hoop en liefde. Ik weet dat ik 
daar altijd over zal bijleren als een permanente educatie die zonder structuur en 45 
dwang over mij komt. Ik weet ook dat ik zal blijven bijleren over het leven, over 
relaties, over eten en drinken ook en over practische zaken. Ik weet dat ik nooit kan 
zeggen dat ik alles scherp zie.  
 



Jeremia heeft het zwaar met de valse profeten. Jeremia leeft in een moeilijke tijd, een 50 
tijd van spanning, belegering en het volk is de weg kwijtgeraakt. En in die tijd zijn er 
blijkbaar mensen die zich als profeet voor doen. En zij zeggen juist dat wat mensen 
graag willen horen': “de Heer zegt dat het jullie goed zal gaan”, zo klinkt het in de 
richting van de mensen die God smaden. Zo klinkt het in de richting van de mensen 
die als “halsstarrig” te boek staan. Onheil blijft je bespaard en Jeremia ziet het heel 55 
anders, hij ziet dat het mis zal gaan, dat het volk zal worden weggevoerd. Hij ziet ook 
in de verre toekomst dat het anders zal zijn en er een andere tijd zal aanbreken, 
maar vooralsnog ziet hij een heleboel ellende op het volk afkomen. Dat ziet hij en hij 
heeft namens God grote moeite met die profeten die zeggen dat het allemaal wel 
goed zal komen. En Jeremia ziet het goed, de geschiedenis geeft hem gelijk. Met de 60 
kennis van nu kunnen we dat wel zien.  
 
Nu lijkt het zo te zijn, als ik het goed zie en dat hoop ik dan maar, dat er in die groep 
valse profeten wat verschillen zijn. Er zijn er die zelf heel goed weten dat ze iets 
vertellen wat niet waar is, er zijn er ook, die denken dat ze het goede zeggen en die 65 
hun eigen woorden, hun eigen dromen, ook geloven. Mensen voor wie de 
werkelijkheid echt is zoals zij die zelf zien en niet in de gaten hebben dat de 
werkelijkheid hier en daar een beetje anders is. Mensen die een droom hebben en 
die droom houden voor de woorden van God. Terwijl ze beter zouden kunnen weten, 
maar dat zien ze blijkbaar niet. Zij zien het ook niet scherp.  70 
 
Als Jesus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel, dan raken de leerlingen van hem in 
vervoering, ze prijzen God, ze zien wat ze zien. En Farizeeën zeggen tegen Jesus 
dat de leerlingen moeten zwijgen en dan begint Jesus te huilen. Had de stad maar 
geweten wat vrede kan brengen. Hij spreekt dan over zichzelf en over zijn weg, zijn 75 
weg op een ezel, zijn weg als de machteloze machtige, zijn weg van lijden, sterven 
en opstaan. Jesus spreekt over zichzelf en over de pijn die hij voelt omdat men niet 
ziet, met open ogen niet ziet. Of zijn leerlingen op dat moment wel scherp zagen, dat 
weet ik niet, dat zie ik zelf niet scherp, maar ik krijg wel de indruk dat juist de 
Farizeeën op dit punt heel scherp zien wat Jesus doet en wat zijn effect is. Jesus zet 80 
de machthebbers in hun hemd, zij die hoog te paard willen zitten ver boven de 
mensen, zij worden te kijk gezet. Dat zien de Farizeeën heel goed alleen verdragen 
ze het niet en dat is het probleem, daarmee zien ze de vrede niet en wat de vrede 
kan brengen. Ze zien heel goed wat Jesus doet en horen goed wat hij zegt, maar ze 
kunnen er niet mee leven en daarom zoeken ze een weg om hem uit de weg te 85 
ruimen.  
 
De stad ziet niet wat vrede brengt, mensen zien niet scherp en Jesus gaat de tempel 
in en jaagt de handelaars de tempel uit. Hij ziet heel scherp dat de commercie het is 
gaan winnen van de eerbied, hij ziet heel scherp dat de handel steeds groter 90 
geworden is. Het begon als een practisch hulpmiddel voor het brengen van offers. 
Koop een offerdier in de tempel of bij de tempel, dat scheelt dat je het helemaal van 
huis mee moet brengen. En als er ook geldwisselaars zijn, Lucas de evangelist 
noemt ze niet, dan is dat om joods geld in het offerblok te gooien en geen romeins 
geld. Heel practisch, maar het loopt uit de hand, en gaandeweg ziet men dat niet 95 
meer scherp. Totdat een ander kijkt, meekijkt en corrigeert. En Jesus is dan niet 
vriendelijk, lief, zacht en aardig, nee dat beeld klopt niet, hier niet. Wie Jesus alleen 
zo wil zien, die moet beter kijken en scherper zien.  



En dat zelfde vindt ook plaats bij Jeremia: Gods woord is als een vuur en als een 
hamer die een rots verbrijzelt. Je zal het maar zien. Nu is vuur zichtbaar en een 100 
hamer die een rots verbrijzelt is ook scherp te zien, maar wij zien dat in onze kerken 
liever niet en zeker niet als het om God gaat. God is toch degene die jou liefheeft, die 
je gewenst heeft, die je accepteert zoals je bent en noem alle mooie dingen meer 
op? Ja, zo zien wij God het liefst, dat is ons beeld van hem of haar. Hier bij Jeremia 
komt een ander beeld van God, bij Lucas komt een ander beeld van Jesus, in dit 105 
gedeelte.  
 
Nu valt er nog wel iets over te zeggen: vuur is ook reinigend bijvoorbeeld en een 
hamer die een rots verbrijzelt kan heilzaam zijn. Zeker als de rots op de plaats waar 
hij is vruchtbaarheid verbreekt. Waar een rots is, groeit geen boom, een boom groeit 110 
aan het water en heeft water nodig, een rots kan de waterstroom tegenhouden en 
beperken. Een rots in de branding is mooi, want de branding stroomt om de rots 
heen en dat is een ander beeld, een ander beeld om te zien in de hoop dat jij, dat ik, 
scherp zie.  
 115 
Wat zie je, wat zie ik? Hoe ervaar ik de werkelijkheid? Het risico bestaat dat een 
mens niet scherp ziet, het risico bestaat dat je ongeweten een valse profeet bent. Het 
is wel zeker dat je beeld van God niet voor 100% vaststaat en zeker is. Het is een 
beeld dat groeit, dat zichzelf corrigeert, een beeld dat steeds scherper wordt. En in 
onze werkelijkheid zal God zelf steeds scherper zichtbaar worden voor wie kijkt en 120 
wil zien. Het woord is als een vuur, het woord is als de geest van God, die op 
mensen komt in tongen als van vuur, om te zien, om steeds weer te zien, om steeds 
meer te zien. Kijk, kijk je ogen uit. En je zult het verschil zien tussen wat waar is en 
wat het niet is. Je zult weten, als een machteloze machtige, in het leven staan als de 
mens die zien zal, geloven zal, hopen zal en zal liefhebben. Amen.  125 


