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gelezen: Jeremia 32: 36-41 en Lucas 24: 35-48

titel: vijand van God, vriend van God

gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

In 1945 viel Pasen op 1 en 2 april. Daags erna op 3 april werd Borne bevrijd door het
Dorsetregiment. Een ruime maand later op 5 mei, de zaterdag voor Hemelvaart, het 
was nog steeds Paastijd, was uiteindelijk heel Nederland bevrijd, vandaag is dat 
precies 74 jaar geleden. 

Op 9 mei, de dag voor Hemelvaart preekte de ook toen al
bekende theoloog Cornelis Heiko Miskotte in de Nieuwe
Kerk in Amsterdam. Zijn preek is beroemd geworden en
begon zo: 

“Gemeente des Heeren, broeder en zuster,
landgenooten, menschenkinderen!" "Zie! Zie dan
toch op dezen dag, hoe dit alles is vergaan, aan zijn
innerlijke onmogelijkheid bezweken. Ja dit alles
móést vergaan! Het militaire einde is maar een
achterstallige conclusie, een late bezegeling." 

De titel van de preek was: "Want zie, Uw vijanden, o Heere,
want zie, Uw vijanden zullen vergaan."

Een regel uit Psalm 92, in onze Nieuwe Bijbelvertaling: 'U,
Eeuwige, bent eeuwig verheven, maar uw vijanden,
Eeuwige, uw vijanden gaan te gronde en wie onrecht doen,
worden verstrooid.'

Wat vrijmoedig van Miskotte om deze psalmwoorden te gebruiken. En wat gewaagd 
om over vijanden te spreken en al helemaal om de Naam van God daar aan te 
verbinden. Ik weet nog goed, het was 12 september 2001, dat de toenmalige 
Amerikaanse president George Bush bij de puinhopen van de aangeslagen Twin 
Towers Psalm 23 citeerde, en daarmee duidelijk suggereerde dat de aanslagplegers 
en de ideologie die zij vertegenwoordigden de vijand waren, en de Amerikanen 
uiteraard Gods vriend. Ik weet dat nog zo goed, omdat ik precies in die tijd een 
scriptie aan het schrijven was over psalm 23. En dacht: hoe gevaarlijk is het om 
Bijbelteksten te gebruiken en ze als het ware naar je hand te zetten, zo van: wij staan
aan de goede kant, namelijk die van God, en zij zijn de vijanden, de vijanden van 
God.

“Want zie, Uw vijanden, o Heere, want zie Uw vijanden zullen vergaan.”



Wie zag Miskotte als die vijanden? Waren dat de Duitsers, zoals dat heel lang en 
soms nog steeds wordt gezien: dé Duitsers en dan dus over één kam geschoren ook
meteen álle Duitsers? Nee zo dacht Miskotte niet, daar was hij veel te genuanceerd 
en te diepzinnig voor. 

Wel zag hij, en al jaren lang, al medio jaren '30 het natrionaal-socialisme van Hitler 
als vijand en hij had er al zov aak over geschreven, kritisch, waarschuwend, in de lijn
van de Bekennende Kirche, die de Barmer Thesen hadden opgesteld, waar de naam
van de grote en beroemde theoloog Karl Barth aan is verbonden.

Waarom was het nationaal-socialisme Gods vijand volgens Miskotte? 

“Omdat deze macht in allen ernst en letterlijk Israël heeft willen uitmoorden.” Israël, 
het “teeken van Zijn openbaring.”

En had de oorlog nog langer geduurd, dan was ook de kerk eraan gegaan. 

“Misschien vraagt ge nog: Is de vijand van het volk van Israël ook en als zoodanig de
vijand der kerk? Ja! Want het gaat om denzélfden God, tegen Wien de jodenhaat 
zich in wezen richtte en als we nog langer onder dit regiem hadden moeten 
verkeeren, dan waren we er zeker nog getuige van geworden hoe ook de kerk eens 
aan de beurt zou gekomen zijn, op dezelfde wijze als Israël.”

“De heiden – elke sterveling van nature – verdraagt de God van de Thora niet.”

Dat zit er dus onder. De weerstand tegen Joden is ten diepste weerstand tegen de 
God van de Joden. Niet openlijk en niet duidelijk uitgesproken, maar toch. Het is de 
eeuwenlange strijd tussen de duisternis en het licht. Er zijn momenten dat het licht 
doorbreekt, er zijn tijden dat de duisternis regeert, ook al doet die zich voor als het 
licht.

In die sfeer lees ik ook de Profetenlezing van vanmorgen, Jeremia 32. Ook daar gaat
het over een vijand van God, in dit geval verpersoonlijkt door de koning van 
Babylonië, die er op uit is het volk van God uit te hongeren en om te brengen. Maar 
dan belooft de Eeuwige dat Hij zijn verstrooide volk weer bijeen zal verzamelen, ze 
thuis zal brengen, samenbrengen, en dat zij weer één van hart en één van zin zijn. 
En dat er een eeuwig verbond gesloten zal worden, tussen God en zijn volk en dat 
God zich nooit meer van hen af zal wenden en altijd zal zegenen.'

Het idee hierachter is: Gods volk heeft zich niet aan de Thora gehouden, God heeft 
hen daardoor verstrooid en in handen gegeven van vijanden, maar Hij heeft ze ook 
uit de vijandelijke handen bevrijd. 

Best ingewikkeld, nietwaar? Als je deze redenering doorvoert: zou God dan zijn 
eigen volk gestraft hebben en hen slachtoffer hebben gemaakt van de boze krachten 
en machten van het nationaal-socialisme dat hen gelijk de koning van  Babylonië 
wilde uitmoorden? En heeft God dan blijkbaar zijn belofte uit Jeremia 32 niet gestand



gedaan? Met de holocaust in herinnering kun je zulke dingen toch niet met droge 
ogen bedenken of beweren? 

En dan praten over vijanden van God, en over volk van God. Wie zijn dan die 
vijanden, wie is het volk? 

Als ik terugga naar Miskotte en als hij zegt: de heiden – elke sterveling van nature –  
verdraagt de God van de Thora niet, dan komt het dichterbij, dichter aan de huid. 
Dan kijken we niet naar buiten, naar anderen, maar naar binnen, in onszelf, zoals 
Paulus dat ook heel indrukwekkend heeft gedaan. 

Mijn God, gewapend tot de tanden
voeren twee mannen in mij strijd:
één wilk dat ik te rechter tijd
voor U in liefde zal ontbranden,
de ander wil uw recht aanranden
en drijft mij tot opstandigheid.

De één, vol geest en vol genade
daalde uit de hemel tot mij neer.
Wanneer ik U maar volg o Heer,
acht ik alle andre dingen schade.
De ander, afgezant van 't kwade,
wil aardse lust en aardse eer. 

Ik zoek de vrede en oorlog maak ik,
roep vrede, en pleeg snood verraad.
Het goede willen heeft geen baat.
Naar werken van de vrede haak ik,
maar 't goede dat ik wil verzaak ik
en doe het kwade dat ik haat.

Kom mijn verscheurde hart genezen
o Heer, door uw genade groot;
ik ben het zelf die weerstand bood.
Herstel de eenheid van mijn wezen
en laat U dienen en U vrezen
die eens een slaaf was van de dood.

Indrukwekkende tekst van Jean Racine en meesterlijk vertaald door Jan Wit, gezang 
88 van het Liedboek uit 1973. Niet meer in het huidige liedboek, waarschijnlijk wordt 
het gezien als te zwaar en te massief.

Maar wat eigenlijk een ongelooflijk treffende duiding van wie wij zijn, als sterveling. 
De heiden -elke sterveling van nature – verdraagt de God van de Thora niet. 

Of misschien iets genuanceerder, want geen mens is 100% slecht of 100% goed: we 
hebben wel de intentie om goed te doen, goed te willen, lief te hebben, vrede na te 



streven. Maar die eeuwige tweestrijd in onszelf maakt dat ook die andere kant er is: 
die tegenkracht, dat streven naar ego, macht, uitbreiding van eigen ruimte en 
daarmee anderen ruimte af te nemen. 

Het gaat dus niet zozeer over: Duitser, of jood, of Japanner, of christen... die labels 
kunnen vertroebelend werken als we het hebben over vijanden of vrienden van God. 
Dan krijg je een wij-zij denken. Wij alle Nederlanders zijn vrienden van God, de 
Duitsers, alle, waren vijanden van God. Zo is en soms wordt natuurlijk wel gedacht, 
maar wat is zo'n denken al een zonde, als je bedenkt dat echt niet elke Nederlander 
in het verzet zat en echt niet elke Duitse soldaat – ook gedwongen – een rotzak was.

De vijand van God zit in ons allen en het is onze opdracht om daarmee aan de slag 
te gaan als wij willlen dat de grondwaarden van Gods Thora, zijn Profeten en zijn 
Evangelie niet ten onder gaan aan waanzinnige krachten en machten die te allen 
tijde op de loer liggen en tegenwoordig steeds meer en vaker de kop op steken. 

De vriend van God zit ook in ons allen en zoekt toegang tot ons hart. De Zoon van 
God, die de strijd tegen de krachten en machten van de duisternis aanging en 
aandurfde, deze Opgestane Heer klopt aan de deur van ons hart. 

En hij verschijnt, soms zomaar,
onverwacht ook. Vrede zij met jullie,
zegt Hij. Ze schrikken zich lam, die
leerlingen van hem. Maar Hij stelt ze
gerust, kijk dan, Ik ben het, Ik ben
het echt. Ik ben het echt: zie maar
mijn wonden. Ik ben voor jullie door
het vuur gegaan, door de dood heen,
heb de vijand van mijn Vader
uitgedaagd en overwonnen. Vrede
mag het zijn, wees maar niet bang.
Maar geef me eerst iets te eten... of
te wel: geef aandacht aan Mij, want
wat je aandacht geeft, groeit. Geef aandacht aan mij, verzorg mij, heb mij lief, want 
dan groeit in jullie die andere kant die er zeker ook is. Dan wordt die vriend van God 
in jou groter. Hoor maar... en Hij legt de Schriften uit, legt bloot wat er over de 
Messias is geschreven ook, over zijn lijden en zijn strijd en over zijn opstaan uit de 
dood. 

En dan: 'dat in zijn naam alle volken opgeroepen worden om tot inkeer te komen, 
opdat hun zonden worden vergeven.'

Het is vlak voor Hemelvaart als Jezus deze woorden spreekt, net als het vlak voor 
Hemelvaart was dat Miskotte sprak. Jezus geeft een belofte mee: dat kracht uit de 



hemel zijn leerlingen zal bekleden. De belofte dat de geest vol genade uit de hemel 
neer zal dalen en hen zal vervullen. Die kracht uit de hemel, de Heilige Geest wil ons
steeds opnieuw, ieder moment weer, helpen om de vijand in ons te overwinnen en 
ons steeds weer te richten op de Wet en de Weg van God, waarvoor wij in vrijheid 
kunnen kiezen. Alleen, we kunnen dat niet alleen. We hebben steun en kracht, 
inspiratie en troost nodig, om de vijand van God in ons te laten vergaan, en de Vriend
van God in ons op te laten staan. 

Dan zal het vrede zijn, grote vrede, innerlijke vrede. En wie zulke vrede uitstraalt 
werkt aanstekelijk, plaatst zich in het licht en maakt zich een verklaarde tegenstander
van de machten van de duisternis. 

Amen


