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

Toen ik dit liturgieboekje maakte, met het verzoek om de liederen voorafgaand aan 
de dienst ook op te nemen, bleek dat ik meer dan vier kantjes nodig had. Het waren 
er zes. Dat zou betekenen dat er twee lege kantjes zouden zijn, dus zou ik voor het 
zelfde geld ook een afbeelding op de voorkant kunnen plaatsen. En zo ging ik 
zoeken, met de woorden uit Matteüs 11, woorden ván Jezus óver de prediking van 



Johannes in mijn gedachten. En ik vond een schilderij, geschilderd omstreeks 1620, 
midden in de Tachtigjarige Oorlog. Protestanten werden vervolgd door de Roomse 
Spanjaarden, en zij mochten niet samenkomen in gebouwen. Dus, vindingrijk als ze 
waren, organiseerden ze hagepreken. Een samenkomst in de buitenlucht, in een bos
bijvoorbeeld. Op het schilderij zien we een bos, met een schare mensen gekleed als 
zeventiende-eeuwse Vlamingen. Het had een Vlaams bos kunnen zijn, maar in de 
verte zien we een berglandschap, en er loopt een rivier. Zo is er in dat 17e eeuwse 
tafereel een verwijzing naar het Israël van de 1e eeuw, de rivier is dan de Jordaan en 
de prediker in zijn kameelharen mantel is Johannes de Doper. Zo wordt het verhaal 
over zijn prediking aan de scharen uit Judea en de omgeving van de Jordaan, 
waaruit de velen samengestroomd waren. Om zich te laten dopen door de Doper en 
om te luisteren naar de Voorloper, een mooie naam voor Johannes: de Voorloper. Hij 
liep vooruit op Jezus, verkondigde zijn komst, wees op de toekomende tijd. 

En velen kwamen dus luisteren, of kijken. Uit een diep verlangen om een wending te 
geven aan het eigen leven, en zich te laten dopen en zo het verleden af te wassen 
op aan de oever van een nieuw leven te stappen. Maar de motivatie kan ook 
nieuwsgierigheid zijn geweest: wat heeft Johannes te melden en is het schadelijk 
voor onze eigen geloofstraditie? Is hij ketter of profeet? En zo was ieder die kwam 
kijken en luisteren verschillend, zoals dat ook voor ons hier aanwezig geldt. Niemand
van ons is het zelfde. Allen horen we iets anders, zien we iets anders, ervaren iets 
anders. Dat is ook het unieke van onze veelkleurigheid, we hebben allen een eigen 
aard en een eigen geschiedenis. 

De 29-jarige Naomi Jacobs is techniekfilosofe en promoveerde  aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Ze schreef samen met anderen het boek 'Onszelf voorbij, 
kijken naar wat we liever niet zien'.  En ze schreef bij het schilderij 'Hagepreek of de 
prediking van Johannes' het volgende... 

Je moet goed kijken om me te zien, ik ben welbeschouwd de kleinste hier. Ik zit in 
m'n bij mijn moeder op schoot, vind je ook niet dat ze een mooie hoed op heeft? Mijn 
ouders zijn helemaal achteraan gaan zitten, met moeite kan ik horen wat Johannes 
de Doper vertelt. Mijn vader is vooral druk met het lezen van de hand van de man 
naast hem. Mensen komen van ver om zich door mijn vader de waarheid te laten 
vertellen. Maar als ze nou eens wat zachter zouden praten, dan kon ik tenminste 
horen wat er vooraan wordt gezegd. Wat ik wél heb gehoord is dat er kerken zijn 
bestormd en beelden kapotgeslagen. Er is verandering op komst. Mijn moeder was 
niet de enige die dit jaar hoogzwanger begon. De tijd zélf is zwanger, van 
verandering.

Iedere geboorte markeert een nieuw begin, en niet alleen het daadwerkelijk ter-
wereld-komen. Ook een kapot geslagen schilderij of een omvergeworpen beeld is als
een geboorte waarmee een nieuw begin wordt ingeluid. Het nieuwe slaat in op wat 
we als normaal zijn gaan ervaren. Het nieuwe vernietigt het oude. Het is een proces 
van voortdurende vernieuwing, creatieve destructie.



Hier, nu we luisteren naar onze prediker, veranderen de regels van wat mogelijk is. 
Als een wonder zullen zijn woorden iets teweegbrengen wat sterker is dan haar 
eigen oorzaak.
Mijn moeder kijkt er verwachtingsvol naar uit, naar de geboorte van een nieuwe tijd. 
"Jouw toekomst is hoopvol", fluistert ze zachtjes in mijn oor als ze me te slapen legt. 
"Jij, kleintje, zult bevrijd zijn van het juk van die Spaanse overheersers en hun 
hypocriete geloof."
Mijn vader is niet zo hoopvol, integendeel zelfs. Volgens hem brengt dit jaar ons 
chaos; vernielingen en gruwelijke moordpartijen. Het zal veel van de mensen die hier
vandaag aanwezig zijn ten deel vallen. Sommigen zullen worden vermoord, anderen 
opgesloten. Een enkeling zal weten te vluchten en zijn tijd in ballingschap slijten. Mijn
vader heeft altijd al een vooruitziende blik gehad. Daarom vragen ook zoveel mensen
of hij hun hand wil lezen.
Hé wat doet die vieze hond daar? Waarom gaat dat beest op mijn vaders mantel 
zitten? Is dit misschien een donkere voorbode, die ons wijst op de hondse trouw van 
enkele hier aan het Spaanse gezag? Of suggereert dit beest soms dat mijn vader 
een valse waarzegger is?

Jezus vraagt aan de mensen om hem heen: Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan 
kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie daar gaan zien? Een 
mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is hoort in koninklijke kringen 
thuis. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en 
zelfs meer dan een profeet.

Jezus had dus ook oog voor de diversiteit van zijn gehoor en van het gehoor van 
Johannes, zijn Voorloper. Wat zijn jullie gaan zien: wat verwachtte je dat je zou zien 
en horen. En wat heb je gezien en gehoord? Iemand die de waarheid sprak, of 
iemand die valse profetie rondstrooit? Iemand die hoop geeft, of iemand die hel en 
verdoemenis predikt? 

Diezelfde vraag kun je stellen over Amos de profeet en zijn prediking. Wilde hij 
troosten of vermanen? Was hij een heilsprofeet of een onheilsprofeet?

Je zou over Johannes de Voorloper en Amos de Profeet kunnen zeggen dat ze het 
beide waren. Ze verkondigden hoop, verwachting, nieuw begin, liefde en vergeving 
van God, ze wezen naar een andere, betere werkelijkheid. Maar ze legden ook de 
vinger op de zere plek en durfden het aan om de waarheid van de werkelijkheid aan 
het licht te brengen. Amos doet dat heel heftig in de woorden die we vandaag 
hoorden: het is een klaagzang van God, het Beklag Gods, kort samengevat in het 
verwijt dat Hij zoveel goeds heeft gedaan voor de mensen, maar dat mensen Hem 
steeds opnieuw de rug toekeerden en zich richtten op andere goden. En in die trant 
profeteerde ook Johannes en Jezus wijst daarop, hij was een profeet, in armoede 
gekleed, hij deed wat hoort bij de weg waarop hij wees, de weg van de Heer, waar de
eenvoud bij hoort en het gericht zijn op het goede dat God ons geven wil.

Wat is het goede dat God ons geven wil? Is dat voorspoed? Dan kan ik in tijd van 
tegenspoed dus niet in Hem geloven? Is het geluk? Dan kan ik Hem niet vertrouwen 



als ik me ongelukkig voel? Is het gezondheid? Hoe kan ik dan nog geloven als ik ziek
ben, heel ziek? 

Zijn het heilsprofeten of onheilsprofeten? Spreken ze de waarheid of zijn ze vals? 

Het zijn onheilsprofeten als de je een spiegel voorhouden en je vertellen hoe de 
werkelijkheid in elkaar zit, en dat is soms een vals, scheve, kromme, leugenachtige 
werkelijkheid, waarin macht wordt misbruikt, mensen valse hoop gegeven en dat 
moet benoemd worden! De feiten moeten besproken worden in alle oprechtheid en 
waarheid en aangezien weinigen dat durven, moeten er wel profeten zijn die het wel 
aandurven, maar sommigen – zoals Johannes de Voorloper – kost dat het hoofd. 

Maar wat hen drijft, die profeten, Micha, Johannes, maar evengoed de moeder op 
het schilderij van Breughel, is: verwachting, hoop, perspectief, een andere 
werkelijkheid. Dat drijft hen, daarvan zijn ze in verwachting en daarvan getuigen ze. 
Ze willen het zicht op de God van Liefde en Trouw laten doorbreken als een 
dageraad in diepe nacht. Ze spreken vol vuur van de God die wel degelijk het beste 
voorheeft met de mens. Maar die de mens daar voor nodig heeft, die zonder het 
mensenkind niet kan en niet wil. God wil ons uitnodigen om zijn Weg te gaan en ons 
te richten op het heil dat Hij ons geven wil, heelheid en perspectief, licht in de 
duisternis, en verlichting van ons zware en bezwaarde gemoed. De heilsprofeten 
hebben de dageraad in de aanbieding, maar moeten dan wel eerst duidelijk maken 
wat die dageraad in de weg staat. En zulke profeten hebben wij steeds weer nodig 
om de Advent van de Heelmaker te kunnen beleven. Zijn dageraad breekt aan, zijn 
komst is niet te keren, wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan!

Amen 


