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titel: Een radeloze God? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Mijn vrouw verklaarde me afgelopen dinsdagavond in stilte voor gek. Het liep 
namelijk al tegen twaalven en toch ging ik even naar mijn studeerkamer om me te 
buigen over de tekst uit Jeremia en dan over de Hebreeuwse tekst. Ik was er aan het 10 
begin van de middag ook al mee bezig geweest en ik kon twee woorden niet 
begrijpen. En dat stoort me dan, want ik wil zo'n tekst wel kunnen verstaan. Het 
waren ook belangrijke woorden, namelijk de woorden voor “reiziger” en voor 
“radeloos”. En vooral dat woord voor “radeloos” was belangrijk, want dat noemt de 
profeet Jeremia in combinatie met God.  15 
Gelukkig, laat op de avond vond ik de woorden. En ik was er heel blij mee, alleen 
bleef er wel dat probleem dat God verbonden wordt met het woord “'radeloos”. 
“Waarom bent u als een radeloze man, als een held die ons niet kan redden?” God 
als een radeloze, het woord voor “radeloos” wordt ook maar één of twee keer 
genoemd in de bijbel. En ja, meestal is God degene die overal tegelijk is, de 20 
alomtegenwoordige, de liefhebbende, de trouwe, de eeuwige, de wijsheid, de 
barmhartige, de schepper en de redder en nog veel meer. God als de radeloze man, 
ik heb er moeite mee om het te verstaan. Maar het staat er echt. En er staat nog 
meer....er staat dat God de zonden bestraft. Dat woord voor “zonden”  hoefde ik niet 
op te zoeken, dat staat veel vaker in de bijbel.  25 
Ja, de zonden.....liever hebben we het er maar niet over. Al net zoiets lastigs als een 
radeloze God en misschien heeft het één wel met het ander te maken. Etty Hillesum 
schrijft in haar dagboek in een concentratiekamp dat wij God niet nodig hebben maar 
andersom dat God ons nodig heeft. Een uitdagende gedachte die ons uitdaagt: God 
heeft jou nodig, jou....en vul dan maar je eigen naam in.  30 
Ja, de zonden, liever hebben we het er maar niet over, maar het is natuurlijk 
denkbaar dat de radeloosheid van God juist voortkomt uit het feit dat mensen, dat wij, 
zondigen. Ik durf het bijna niet uit te spreken. Niet dat ik bang ben dat u, dat jullie mij 
voor gek zullen verklaren, maar omdat ik het liever niet noem. Veel liever praat ik 
over alle goede dingen die mensen doen, over de liefde die mensen voor elkaar 35 
hebben, over de trouw en de inzet, het zoeken en vinden van recht en vrede en 
noem het allemaal maar op. Maar ja, die zonde, Jeremia gaat er niet omheen.  
Hij leefde vlak voor de ballingschap en heeft de ballingschap zelf ook nog 
meegemaakt, hij was toen min of meer gevlucht naar Egypte. Jeremia voorziet wel 
de ballingschap, hij voorziet een ramp en helaas wordt die ramp ook werkelijkheid. 40 
Het volk moet weg, moet weg uit het land. Een volksverhuizing, een ramp zoals in 
deze tijd de Koerden in Noord-Oost-Syrië door een ramp getroffen worden. Alleen 
zou ik niet durven zeggen dat de ramp die de Koerden treft een straf van God is, een 
straf voor hun zonde of zoiets. Nee, het is wel het gevolg van wat mensen doen, 
geen straf van God. Maar goed, Jeremia voorziet wel een ramp en verbindt dat met 45 
het gedrag van leiders en voorziet dat de ramp het gevolg zal zijn van het gedrag van 
leiders. En of God dan letterlijk de zonden bestraft.....volgens mij hoeft God dat 
helemaal niet. Als mensen een verkeerde keuze maken, als mensen willens en 
wetens van de paden afwijken die naar het leven leiden, dan komen de gevolgen 



vanzelf. De paden van het leven, zoals ze terug te vinden zijn in de Thora al dan niet 50 
letterlijk, de paden van het leven leiden er toe dat bijvoorbeeld de arme een bestaan 
heeft en de kloof tussen arm en rijk niet te groot wordt. De paden van het leven 
leiden er toe, dat mensen met zorg en zorgvuldigheid omgaan met de aarde. De 
paden van het leven zijn vol wijsheid.  
En nu heb ik inmiddels een aantal zonden genoemd. Wij geven geld te veel macht, 55 
wij drukken alles of bijna alles in geld uit en dat verarmt het bestaan. Wij gaan niet 
echt zorgvuldig met de aarde om. Maar er is meer en dat wil ik noemen met een paar 
voorbeelden. 
Een tijd geleden zei een weduwe dat zij die arm miste die eerder om haar heen werd 
heengeslagen. En ik realiseerde me dat er een tijd is geweest dat ik als jonge 60 
predikant misschien een arm om deze weduwe zou hebben geslagen. Toen in de 
jaren '80 en '90 van de vorige eeuw en ook nog wel iets later kon dat nog, in ieder 
geval durfde ik dat nog. Ik durf dat nu niet meer.  
Een poosje geleden kwam ik op bezoek bij een vrouw wiens man de dag ervoor was 
overleden. Ik condoleerde haar met vriendelijke woorden en met een handdruk. Even 65 
later kwamen er twee jonge vrouwen binnen, ik schatte hen op een jaar of 25. Het 
was in het Dijkhuis, deze jonge vrouwen werken in het Dijkhuis en zij condoleerden 
de weduwe ook, maar niet alleen met woorden, ook met een omhelzing. En toen 
voelde ik een steek van jaloezie. Zij konden dat wel, die omhelzing, zij als vrouwen 
met spontaniteit. Zij durfden dat wel en waarom ook niet. Ik kan dat als man niet 70 
meer, ik durf het niet meer. En dat is zonde.  
En dan weet ik echt wel hoe dat zo gekomen is dat ik als heterosexuele man dat niet 
meer kan, ik weet dat dat komt omdat in pastorale relaties het helaas vaak te ver is 
gegaan en omdat in onze samenleving heel veel wordt geërotiseerd, maar ik vind het 
jammer en ik vind het zonde. Want een arm om iemand heen slaan, een omhelzing 75 
zegt soms meer dan honderd woorden en heel vaak is het ook in het pastoraat 
gebeurd met alleen maar zuivere intenties. In ieder geval is dat mijn ervaring 
geweest en mijn gevoel. En dat is weg, zonde.  
En natuurlijk zijn er meer zonden. De farizeeër die de tollenaar minacht en zichzelf 
verheven voelt en God dankt dat hij niet is als anderen maar heel tevreden is met 80 
zichzelf en het enorm met zichzelf getroffen heeft, deze farizeeër wordt niet 
gerechtvaardigd en heeft het misschien ook helemaal niet nodig. Want hij vindt 
zichzelf al fantastisch goed, dus klaar.  
De tollenaar is heel anders en kijkt niet naar de hemel en slaat zich op de borst. Dat 
is een lichamelijke actie, dat slaan op de borst. Niet dat hij zichzelf omhelst of een 85 
arm of zijn eigen schouder slaat. Dat kan ook niet. Maar hij raakt wel zichzelf aan en 
ik heb begrepen dat het een teken is van rouw of van spijt. Op de borst slaan is dus 
heel iets anders dan jezelf op de borst kloppen. “God, wees mij zondaar genadig”, zo 
zegt hij het. Veel korter kan niet, maar het is ook meer dan genoeg. En volgens mij 
maakt zo'n uitspraak ook een einde aan een radeloosheid van God. Mensen die tot 90 
inzicht komen, tot inkeer, mensen die naar zichzelf kijken en op die manier bij 
zichzelf blijven, zij komen bij God, zelfs als ze niet in God geloven. Want dan gelooft 
God wel in hen. En dat leidt tot rechtvaardiging. Ja, en rechtvaardiging is niet direct 
iets wat met wetgeving te maken heeft. Rechtvaardiging is een proces, een 
groeiproces voor jou en voor mij als mens om te groeien in rechtvaardigheid, om een 95 
rechtvaardige te worden. En hoe meer de mens groeit in rechtvaardigheid, des te 
groter wordt de rechtvaardigheid in de wereld en komt God tot zijn recht, en verdwijnt 
de radeloosheid. Daarom heeft God ons nodig, ons mensen, jou en mij. Daarom is 
haar of zijn trouw voor altijd.  



Ik begon ermee dat mijn vrouw mij voor gek verklaarde omdat ik laat op de avond 100 
nog weer eens naar de studeerkamer ging. Zij heeft daarin zeker een punt. Ik denk 
dat de tijdgenoten van Jeremia hem ook wel eens voor gek hebben verklaard, ik 
weet dat ze hem op een moment in de gevangenis hebben gegooid. Ik weet dat 
familieleden van Jesus hem op een moment voor gek hebben verklaard. En ik weet 
dat Jesus op een moment buiten de samenleving is gegooid.  105 
Ik hoop niet dat ik een weg moet gaan zoals Jeremia of Jesus, dat mag duidelijk zijn 
en ik verwacht het ook niet.  
Wel weet ik dat je als gelovige voor gek kunt worden verklaard en dat ik als gelovige 
voor gek ben verklaard zonder al teveel gevolgen. En het is ook gek om te geloven 
dat mensen kunnen veranderen, het is ook gek om te geloven dat vrede en recht 110 
aanwezig zullen zijn in deze wereld. Het is ook een dwaasheid om te geloven dat de 
weg van Jesus heil brengt en heil zal brengen. Het is ook een dwaasheid om te 
geloven dat de woorden van Jeremia ook goede dingen hebben gebracht. Geloven is 
gek. Graag laat ik me op die manier voor gek verklaren. Alles beter dan een radeloze 
God. Amen. 115 
 
 
 
 
Henk Gerrits is overleden deze week. Hij was 50 jaar oud en maakte deel uit van de redactie 120 
van het kerkblad.  
Wij noemen zijn naam in het gebed en ook die van zijn vrouw Sabine, zijn dochters Marèl en 
Emay 
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