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titel: een moeilijke preek 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
 
Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, dit wordt waarschijnlijk een moeilijke 
preek. En dat komt onder andere omdat vooral de eerste lezing, die uit Jeremia, wat 10 
lastige teksten heeft. Ik kan me ook voorstellen dat onze lector van vanmorgen, 
Gerjanne, er ook wel vragen bij heeft gekregen. Goed, niet eenvoudig dus en het 
begint al direct bij het eerste vers: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn 
kracht ontleent aan stervelingen. Even tot zover: vervloekt wie op een mens 
vertrouwt. Dat is een stevige uitspraak en als ik die zo lees voor de eerste keer dan 15 
denk ik: “Dit klopt niet.” Want ja, kijk, dan ben ik ook vervloekt. Want ik vertrouw 
regelmatig op een mens. Ik kan ook niet anders. Een voorbeeld: ik koop een brood in 
een winkel. Dan vertrouw ik er op dat degene die het gebakken heeft goed materiaal 
heeft gebruikt, de hygiëne in de gaten heeft gehouden en nog wat zaken meer. Daar 
vertrouw ik op, ik kan het zelf niet controleren, en al helemaal niet al mijn aankopen. 20 
En als ik eet bij een ander, dan vertrouw ik erop dat het goed gekookt is en dus veilig 
is om te eten.  
 
En zo kan ik tientallen voorbeelden noemen en u of jij waarschijnlijk ook. Wij mensen, 
wij leven niet in een isolement, wij leven met elkaar en hebben elkaar op deze manier 25 
en op andere manieren hard nodig en dus moet er wel vertrouwen zijn, totdat het 
tegendeel blijkt en dan is er een probleem.  
Vervloekt wie op een mens vertrouwt. Wie zijn kracht ontleent aan stervelingen. 
Kracht aan stervelingen, in het Hebreeuws staat het anders, nogal raadselachtig, 
cryptisch. Wie vlees maakt tot zijn arm of onderarm. Vlees maakt tot zijn vuist 30 
misschien, maar wat kan dat dan zijn?  
Ik zag de afgelopen week minstens 10 herhalingen op tv van een wielrenner in de 
Tour de France, en hij deelde een elleboogstoot uit. Of dat echt bewust is gebeurd, 
dat weet ik niet, maar het zorgde wel voor valpartij en dat een ander de wedstrijd kon 
verlaten. Kijk, je arm, je onderarm kun je voor veel dingen gebruiken, en je kunt er 35 
creatief mee zijn, verzorgend ook, en daarmee vertrouwen wekken. Armen en 
vuisten worden ook gebruikt om te vechten, om klappen mee uit te delen, om 
daarmee de ander te hinderen en te beperken.  Wie vlees maakt tot zijn arm, je kunt 
zeggen: wie zijn handen gebruikt om te vechten, om te onderdrukken. En daarbij 
komt dat in de tekst: “vervloekt wie op een mens vertrouwt” er nog een woord bij 40 
komt. Vervloekt de gabber, die op een mens vertrouwt. De gabber, dat is in het 
Hebreeuws de jonge sterke man. En jonge sterke mannen kunnen vriend zijn, want 
dat betekent het woord gabber ook, zeker in het bargoens, jonge sterke mannen 
kunnen ook overheersend zijn. En het werkwoord dat in het Hebreeuws verwant is 
aan die jonge sterke man kan ook inderdaad betekenen: beter zijn, sterker zijn dan 45 
de ander.  
 
Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie op kracht vertrouwt, sterke kracht, kracht 
om te onderdrukken, kracht om sterker te zijn dan de ander. In de tijd dat Jeremia dit 



zegt staat er voor Israël veel op het spel, ook in de machtsblokken van die tijd. Aan 50 
de noordkant is er de dreiging van Assyrië, dat militair sterker is, aan de zuidkant is 
er Egypte. En in die spanning zoeken de koningen van Israël steun bij Egypte. 
Egypte als een soort grote broer die zal helpen tegen Assyrië, Egypte als een sterke 
jonge man met krachtige vuisten. Maar die steun komt er niet, zo leert de 
geschiedenis en zo heeft Jeremia het ook gezegd. Steun bij de grote broer. Het lijkt 55 
een beetje op Europa, West-Europa dat steun zoekt bij een grote broer, liever 
gezegd bij een oom, Uncle Sam. De oom die militair sterker is en zal helpen tegen 
een sterke tegenstander uit het oosten. Ja, ja, de Navo zal ons helpen. Je mag toch 
hopen dat er niemand is die je voor vervloekt uit maakt als je dat hoopt.  
 60 
Vervloekt maar aan de andere kant staat er ook gezegend. Ja, gezegend degene die 
op de Heer vertrouwt, hij of zij is als een boom geplant aan water, vruchtdragend, 
deze tekst is niet moeilijk en lijkt op psalm 1. Deze tekst is duidelijk. En bij vertrouwen 
op de Heer hoort ook de vrijheid. God deelt geen elleboogstoten uit en vertrouwen op 
de kracht van sterke jonge mannen met vuisten die vechten dat vertrouwen verkleint 65 
de vrijheid. Vertrouwen op een grote broer of sterke oom maakt je ook afhankelijk 
van die grote broer of sterke oom. Verkleint de vrijheid. Stel dat de sterke oom gaat 
bepalen hoeveel jij aan defensie moet uitgeven, je moet er toch niet aan denken.  
 
Vrijheid, ja, en daarom roept Jeremia ook tot God: en noemt hij zijn achtervolgers, en 70 
zegt hij dat God bij hem moet zijn. Vrijheid in de poorten van de stad, zeker op de 
Sabbath. Met nadruk en met veel woorden wijst Jeremia in naam van God op het 
belang van de Sabbath, de dag van de vrijheid. De dag om in vrijheid anders te doen 
dan op andere dagen. Geen handel, geen transport, niet de dingen van de andere 
dagen. De mens is niet gemaakt om alle dagen te werken in een soort van slavernij, 75 
nee, de mens mag leven in vrijheid en de Sabbath is symbool van de vrijheid. En de 
mens die op zondag moet werken, zoals een predikant, die moet de sabbath voor 
zichzelf maar op een andere dag vieren. Maar zeven dagen per week werken is op 
den duur verslavend en maakt tot niet vrij, is in zekere zin dodelijk, alsof je jezelf 
vervloekt. De 24-uurseconomie is niet zaligmakend, is geen zegen in die zin dat je 80 
als mens altijd beschikbaar moet zijn en dat je nooit vrij bent.  
 
Vertrouw op de Heer, ja, maar hoe is dat dan? Ik denk dat het dichtbij staat bij wat 
Jesus zegt. Oordeel niet, veroordeel niet. Wees barmhartig. En als je al meent de 
splinter uit het oog van de ander te kunnen halen, gooi dan eerst die dakbalk uit je 85 
eigen oog. Prachtige richtlijnen. Geef en je zult ontvangen. Ja, en dat gaat allemaal 
om menselijke zaken, om het leven tussen mensen, leven met mensen.  
Bij Jeremia ging het onder andere om jonge en sterke mannen die wellicht met hun 
vuisten klaar staan en natuurlijk zijn dat niet alle jonge en sterke mannen, als het 
woord barmhartig valt is het goed om te bedenken dat dat woord verwant is met 90 
vooral de zachte kanten van het bestaan.  
Gezegend wie op de Heer vertrouwt, maar dat is niet zonder mensen, niet in een 
isolement, maar wel in vrijheid, een vrijheid die niet het leven van de ander beperkt.  
En in het gezicht van de ander, het gezicht van de ander in vrijheid, kun je iets 
waarnemen van het gelaat van God. En die mens kun je dan vertrouwen zonder 95 
vervloekt te zijn. Die mens kun je dan vertrouwen en dat zal je zegenen, hij of zij zal 
jou zegenen en andersom. En dan is God dichtbij. Dan kan de dag van de vrijheid, 
de Sabbat, op elke dag van de week vallen. 
 



Harde kanten van het bestaan, geweld dat aanwezig is, vuisten als wapens, wapens 100 
in de wereld, uiteindelijk is dat niet de toekomst, niet de toekomst in Gods ogen, niet 
wat Jesus voor ogen stond. Wees barmhartig, wees zacht, wacht met je oordeel, een 
leerling staat niet boven zijn leermeester, maar kan zich wel veel eigen maken zodat 
hij gelijk zal zijn aan zijn leermeester. Jesus heeft een behoorlijk positieve kijk op de 
medemens, Jesus schat zijn leerlingen hoog in en ons dus ook.  105 
Ik wil geloven dat de harde kanten van het bestaan niet zullen overwinnen. Ik wil 
geloven dat deze mensheid op een moment zal samenleven in geloof, hoop en 
liefde. Ik weet dat kranten en journaals me tegen spreken, ik heb gehoord van 
aanslagen in mijn vakantie, ik hoor van alles wat mijn geloof en hoop tegenspreekt, ik 
hoor van testen met raketten en nog veel meer, maar dat mag het laatste niet zijn. 110 
Want daarmee vervloekt de mensheid zichzelf, zo zijn wij niet bedoeld. 
En als kerk, laten wij oefenen in geloof, en in compassie, geen vuisten als wapens, 
geen oordeel, geen veroordeling, met elkaar leven en daarmee met God. Amen.  
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