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preek

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

In de afgelopen weken en dagen was ik om verschillende redenen in gedachten 
nogal eens terug in het jaar 2002. Vorige week vertelde ik over de glans en de 



vreugde om het afstuderen, maar ook dat het leven daarna weer verder ging. Want 
er moest bijvoorbeeld een kerkelijk examen gedaan worden en dat was om precies 
te zijn op 7 mei. De avond voor die toch spannende dag werd onze samenleving 
opgeschrikt met het nieuws dat op het Mediapark in Hilversum Pim Fortuin was 
neergeschoten. En op dat moment wist ik dat het daar over zou gaan bij het examen,
en dat was inderdaad het geval met de vraag: Stel dat je komende zondag voor zou 
moeten gaan, wat zou je dan doen met dit nieuws? Uiteraard in de gebeden, het 
gebed om ontferming, de voorbeden, maar ook zeker in de preek en misschien zelfs,
een aanpassing van de liturgie, voor zover die al klaar zou zijn. 

Een zelfde vraag speelde in mei 2000, toen ik acht dagen na de Vuurwerkramp in 
Enschede mocht voorgaan in een Gronings dorp en in de Evangelielezing gesproken
werd over het weghakken van onvruchtbare ranken die in het vuur geworpen moeten
worden en over gestraft worden met pest en uitgeroeid worden. Kun je zulke teksten 
lezen als er zo'n ongekende ramp heeft plaatsgevonden, of kies je andere lezingen? 
De lezingen klonken, juist om de vraag te kunnen stellen wat wij met zulke teksten 
aanmoeten. Datzelfde gold ook na de aanslagen op de Twin Towers, 11 september 
2001, en na de aanslagen, meer recent, op Charlie Hebdo en later dat jaar opnieuw 
in Frankrijk. Je kunt niet anders dan er iets mee doen, het te verwerken, het aan de 
orde te stellen, al was het alleen al de verbijstering die je in het gebed om ontferming
kunt uiten. 

En dan is het nu vandaag, de zondag na de tramaanslag in Utrecht, de zondag na 
een erg roerige week, ook in politiek opzicht en dan ook nog eens een zo grote 
natuurramp in Zuidelijk Afrika, waar je je nauwelijks een voorstelling van kunt maken.
En dan wordt het die zondag na zo'n heftige week, en dan zit je in de kerk en spreekt
Lucas over een moordaanslag op Galileeërs en over de ramp van een omgevallen 
toren in Siloam waarbij 18 mensen om het leven kwamen. En, in mijn beleving nog 
veel heftiger: Jezus die dan zegt: 'Maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal
op dezelfde wijze omkomen'.  Kunnen zulke teksten wel, na zo'n week? Of zou ik 
toch wat anders kiezen? De teksten klinken, juist om de vraag te kunnen stellen wat 
wij met zulke woorden aanmoeten. 
Maar wat moet je er mee aan? Dat was natuurlijk ook de vraag van die mensen die 
naar Jezus toekwamen. Letterlijk even: 'Zomaar enkelen komen bij Hem in datzelfde 
tijdsgewricht met het slechte nieuws over de Galileeërs wier bloed Pilatus heeft 
vermengd met dat van hun offerdieren. En ten antwoord zegt Hij tot hen: denkt ge 
dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, dat ze
dit alles hebben moeten lijden? Nee! Zeg ik u!' 

Blijkbaar hebben de vraagstellers, die 'zomaar enkelen', een beeld in hun hoofd dat 
zondaars gestraft worden met de dood, door een gerichte aanslag, of door een 
ongeluk, zoals de val van die toren. Blijkbaar hebben zij het model in hun hoofd dat 
God zondaars straft, omdat zij zelf gezondigd hebben, of omdat er in hun 
voorgeslacht gezondigd is. Zegt één van de Tien Woorden niet: 'die de zonden der 
vaderen bezoek aan kinderen en kindskinderen tot in het derde en vierde geslacht 
van hen die mij haten'? Dit denken kan achter de vraag van die 'zomaar enkelen' 
hebben gezeten en ze komen bij Jezus om opheldering. Of ze komen bij Jezus om 
hem aan de tand te voelen over deze kwestie in de hoop dat Hij iets onorthodox gaat
zeggen, waar ze Hem op kunnen pakken. Let wel: we zijn halverwege het 



Lucasevangelie en een en andermaal zijn er pogingen gedaan om Jezus te kunnen 
pakken op zijn woorden en daden. 

De strijd is gaande, al een hele tijd, de strijd tussen datgene waar Jezus voor staat 
en datgene dat daar tegenin gaat. 'De Strijd', de titel van het Passiespel dat in april in
Hertme plaatsvindt en waarover een deelnemer me vertelde: 'De spanning is dat het 
steeds die strijd tussen goed en kwaad is, tussen Jezus met zijn volgelingen aan de 
ene kant en hun tegenstanders aan de andere kant, een Strijd die steeds heviger 
wordt naarmate het verhaal vordert, tot en met de kruisiging.' 

Maar nu dan, die vraag over de slachtoffers van die bloedige moord door Pilatus, die 
o zo lieve man, die zijn o zo onschuldige handen wast in onschuld, die o zo schone 
handen, jaja, die handen waar zoveel bloed aan kleeft. Was hij een instrument in 
Gods handen om die Galileeërs mores te leren om zonden die zij begaan hadde? 
Was Gökmen T. een instrument in Gods handen om drie mensen de dood in te jagen
en zovele anderen levenslang kapot te maken? Nee, zeg ik u! Nee, vanuit mn tenen! 

Nee, vanuit alle vezels, die ook zo ongelooflijk in opstand waren toen een 
studiegenoot in 1992 zei dat God het Westen had gestraft om zijn zonden, door een 
El-Al-vliegtuig te laten neerstorten op de Bijlmer. Nee, zeg ik u! Wat een 
afschuwelijke gedachte. En, ik durf daar aan toe te voegen: wat een zondige 
gedachte! Maar dus wel een gedachte die in mensen opkomt, en die meespeelt in de
lezing van vanmorgen. Nee, zeg ik u, zo werkt dat niet, zo gaat dat niet, zo is God 
niet. 

God is eerder en veel meer die ENE die zijn verbond opgericht heeft met mensen en 
Die zegt: En ook ben Ik het die heeft gehoord het kermen van de zonen Israëls nu de
Egyptenaren hen laten sloven en ik gedenk mijn verbond. Daarom, zeg tot de zonen 
Israëls: Ik, de ENE, uitleiden zal ik u allen, onder Egyptes lasten vandaan, redden zal
ik U uit hun slavernij, loskopen zal ik u met uitgestrekte arm'!

De grote, mensenoude vraag naar het waarom van het lijden van mensen, zo 
treffend verwoord in de titel van het wereldberoemde boek van rabbijn Harold 
Kuschner: Waarom het kwaad goede mensen treft. Zit God daar achter? Veroorzaakt
God aanslagen, orkanen, overstromingen...? Nee, zeg ik u! Nee, nee en nog eens 
Nee!   

Nooit meer vergeet ik, en het was ook in 2002, nog geen half jaar predikant, dat er bij
Enumatil, provincie Groningen, een vreselijk ongeluk plaatsvond, waarbij vijf 
jongeren omkwamen. Ook in Sauwerd, m'n eerste gemeente, had dit grote impact 
ook op de jongeren, die de slachtoffers kenden en sowieso, zo'n ramp raakt heel de 
omgeving, heel het land toen ook. Enumatil, een overwegend Vrijgemaakt 
Gereformeerd dorp... wat zou, zo bedacht het Dagblad van het Noorden, de 
predikant er van vinden. Had God deze jongeren die uit waren geweest gestraft met 
dit ongeluk? Zeer moedig vond ik het dat de predikant uitlegde: God heeft dit niet 
veroorzaakt, maar God was er wel bij, tot in het allerlaatste ogenblik van hun leven. 
Hij was er bij, Hij zag het, Hij was hen nabij. Wie de Heidelbergse Catechismus kent, 
leerde dat geen mus van het dak zal vallen en geen haar van het hoofd zonder de 
WIL van God. Maar dat is een misverstand, een misverstaan van de Bijbeltekst 
waarop dit is gebaseerd. Geen mus zal van het dak vallen, geen haar van het hoofd 



ZONDER God. God was er bij, tot in het laatste ogenblik van die Enumatilse 
jongeren, en van de Utrechtse slachtoffers, en van de mensen in Mozambique, 
Zimbabwe en Malawi. 

Maar zegt nu de oplettende lezer: 'Wat betekent het dan als Jezus zegt: “Maar als 
jullie niet tot inkeer komen, zul je allen op dezelfde wijze omkomen?” Dat is toch 
ongemeen heftig, wat Hij daar zegt? Wat moeten we daarmee? Is er dan toch een 
straffende God die zondaars om laat komen?' 

Of is het een spiegel? Ja, dat denk ik, het is de spiegel die wordt voorgehouden aan 
mensen die oordelen over anderen. Die anderen aanmerken als zondaars en zichzelf
buiten schot houden. Want zij zijn immers heilig? In de woorden van Jezus lees ik dit:
Wie denkt dat God mensen laat omkomen, door rampen, ziekten, aanslagen heeft de
God van liefde niet begrepen en leeft in die zin buiten God. De inkeer die nodig is, is 
om op een andere manier over God te gaan denken, en zijn Liefde, Ontferming, 
Barmhartigheid toe te laten in zichzelf. Die bekering is nodig, om God niet te zien als 
Vijand, maar als Vriend, niet als Wreker, maar als Vergever, niet als Veroorzaker, 
maar als Trooster. Om de grote vraag kleiner te maken, en toe te passen op je eigen 
leven. En om te gaan leven vanuit die Vriendschap, die Vergevingsgezindheid, die 
Troost. En om te leven vanuit Geduld. Menselijkerwijs zou een vijgenboom die niet 
meteen vrucht draagt omgehakt moeten, want we denken immers economisch en 
efficiënt. Maar in het Licht van de God van Liefde en Geduld is er geduld nodig om 
de boom tot groei en bloei en vrucht te brengen. En dat grote Geduld en die 
zorgende Liefde heeft God met en voor ons. Gods ogen zijn gericht op ons, 
vriendelijke ogen. Als wij onze ogen, onze harten, onze zielen daar op richten, is er 
leven. Leven in een diepere zin, Leven dat onze harten doet kloppen en onze zielen 
doet opademen. Daar stond Jezus voor, daar ging Jezus voor, daar stond Jezus voor
op, na heel dat lijden van mensen, slachtoffers van aanslagen, rampen en onrecht, 
mee te lijden en mee te leven. Zo werkt de God van Abraham, Isaak en Jacob, de 
God van het Verbond van Liefde en Trouw voor al zijn schepselen. 

Amen


