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titel: Die goede oude tijd!???? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en 
wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Een lied van Wim Sonneveld dat 
kortgeleden nog in deze kerk heeft geklonken, een lied dat nostalgische trekken 10 
heeft. Nostalgie, een soort terug verlangen naar de tijd van vroeger, de goede oude 
tijd.  
Ik denk niet dat we terug verlangen naar de tijd van de profeet Amos. Deze profeet 
leefde in de 8e eeuw voor Christus en zijn tijd moet een hele moeilijke tijd zijn 
geweest. Zijn woorden zijn donker, zijn woorden zijn hard, hij schreeuwt het uit, hij 15 
schreeuwt het onrecht uit. Wee jullie, jullie zorgelozen in Sion, jullie liggen maar op je 
ivoren bedden en hangen op je divans. Uit grote schalen drinken jullie wijn en jullie 
lijden er niet onder dat Jozefs volk ten onder gaat, dat Jozefs volk als het ware 
gebroken wordt. Het lijkt op een feestvierende elite, die zich te buiten gaat aan 
allerlei heerlijkheden en vergeet dat er ook nog andere mensen zijn. Dat vertelt Amos 20 
zijn hoorders en over grote afstand van tijd vertelt hij het ons. Zijn tijd moet een 
moeilijke tijd zijn geweest, we mogen blij zijn dat wij in een andere tijd leven, ja 
toch?En Amos zegt meer, zijn woorden worden steeds donkerder en dreigender. Hij 
vertelt dat Samaria en al zijn inwoners aan de vijand zullen worden uitgeleverd en als 
er in een huis nog tien mensen overblijven, dan zullen zij sterven en wie er nog zou 25 
zijn, die moet zwijgen en al helemaal niet Gods naam aanroepen. Er staat ook zoiets 
als dat geen mens zich de naam van God herinnert. Bijna alsof God hen niet meer 
herinnert. Stikdonker, geen overleving, een definitief einde wordt aangezegd alsof de 
wereld vergaat. Het doet denken aan Auschwitz, aan de holocaust, aan de tijd van Idi 
Amin, Pol Pot, rampspoed. Blij dat we niet in die tijd leven, die helemaal geen goede 30 
oude tijd was. En het is de vraag of een goede oude tijd wel ooit is geweest 
trouwens. Onze herinnering kan behoorlijk verkleurd raken door de tijd.  
Amos voorzegt dus veel ellende en hij krijgt gelijk. In die zin dat het tienstammenrijk 
inderdaad is weggevoerd in een ballingschap en nooit is meer iets vernomen. 
Weggevoerd naar Assyrië, in de geschiedenis verdwenen. Over en uit. Nou ja, veel 35 
later, in het kerstverhaal van Lucas klinkt de naam Anna. Als Jesus als klein kind in 
de tempel wordt gebracht is daar ook Anna. En deze Anna komt uit de stam Aser, 
één van de tien stammen uit dat tienstammenrijk. Ineens komt uit de geschiedenis 
dan toch iemand uit dat tienstammenrijk aan het licht, wordt een naam genoemd. 
Dus helemaal voorbij is het niet, gelukkig maar.  40 
Blij mogen we zijn dat wij in een andere tijd leven dan Amos. Geen hoop noemt hij, 
deze profeet. Geen hoop, behalve helemaal aan het einde van zijn boek, aan het 
einde van zijn woorden. Ik heb het maar helemaal gelezen omdat ik toch ook iets van 
hoop wil horen, hoop voor de toekomst. Blij mogen we zijn dat we in een andere tijd 
leven dan Amos, en toch vraag ik me af of onze tijd voor een deel niet lijkt op die tijd 45 
van Amos. Zijn tijdgenoten, zijn landgenoten, vooral de elite lijkt onverschillig te zijn 
voor het volk, het lot van het volk en zijn tijdgenoten lijken ook vooral los te zijn van 
God, los van de Heer, de naam wordt niet genoemd, de herinnering lijkt weg te zijn. 
Alsof de spiritualiteit weg is, het besef dat wij mensen in een werkelijkheid leven waar 



in soms even woorden klinken als van een andere werkelijkheid. Spiritualiteit in een 50 
besef dat in het ruisen van de zachte stilte woorden en klanken zijn als van een 
tegenover, een tegenover dat tegelijkertijd ook naast ons in en in ons door kan 
klinken. Spiritualiteit, geloof dat wij geborgen zijn als in de palm van Gods hand. Nou 
en die geborgenheid ervaart Amos niet, echt niet en die klinkt ook niet door in zijn 
woorden. En misschien dat ik daarom ook wel zijn hele boek heb gelezen omdat ik 55 
gewoon die woorden van hoop en geborgenheid wil horen en wil lezen. Ik zou het 
niet kunnen verdragen als ik moest geloven dat God mij niet wil kennen of dat God 
mij en anderen niet zou herinneren of dat er geen leven of overleven zou zijn. Ik zou 
het niet kunnen verdragen als spiritualiteit niet meer zou zijn en soms ben ik bang dat 
spiritualiteit uit onze samenleving verdwijnt. Soms ben ik bang dat de 60 
onverschilligheid als het ware regeert. En dan niet dat onze regering onverschillig is 
of zo, nee, maar wel dat het mensen soms niets uitmaakt wat er om hen heen 
gebeurt. De mensen waar Amos tegen spreekt, zij nemen wat ze nemen kunnen. Zij 
eten de lammeren op, er staat zelfs dat ze de stierkalveren van het mestvee nemen. 
En volgens mij mag je dat symbolisch lezen en dan betekent het dat zij nemen wat 65 
ze nemen kunnen ook datgene dat nog moet groeien en tot bloei moet komen. 
Nemen wat ze kunnen nemen, zonder zich te bekommeren om het lot van anderen, 
om het lot van kinderen en de eventuele krassen op de ziel van kinderen. Pak maar 
wat je pakken kunt en maakt het jou wat uit wat dat betekent voor anderen. Pak maar 
wat je pakken kunt, schep de aarde maar leeg, ontken ook maar dat ons klimaat 70 
opwarmt ook al komen in de Alpen de gletsjers met bakken naar beneden en breken 
hele ijsschotsen af op de polen. Ontken het maar, want dat is goed voor je autoritjes 
met 130 per uur en voor je vliegreizen en je vleesconsumptie. Doe maar net als die 
mensen daar in de tijd van Amos, zuip de schalen met wijn maar leeg. Maar verbaas 
je dan niet als er op een moment een einde aan komt, als er een einde aan komt aan 75 
het gefeest en geluier.  
En het ergste is, dat ik er zelf aan mee doe, ik rijd ook auto, ik vlieg ook wel eens, ik 
eet ook elke dag vlees. En daarom wil ik deze woorden van Amos niet horen, niet 
lezen, daarom lees ik zijn boek tot het einde om die woorden van hoop ook te lezen 
en zo te horen. Want ik lijk ook op die rijke man in het verhaal van Jesus die feest 80 
viert. Oké, een arme wil ik dan nog wel eens helpen maar tot op een zekere grens 
natuurlijk, het moet niet te gek. Ik lijk ook op die rijke man in het verhaal van Jesus 
waar we de naam niet van horen omdat velen op hem kunnen lijken. En ik moet er 
niet aan denken dat mijn lot dan zou zijn dat ik na dit leven in een plek van pijn zal 
komen. Ik doe mijn uiterste best om met alle kennis van exegese dit verhaal zo uit te 85 
leggen dat het niet hard of pijnlijk is, ook niet voor die rijke man, maar ik krijg het niet 
zacht of lief of aangenaam of troostend. Wat me trouwens ook opvalt dat is dat Jesus 
aan het einde Abraham laat zeggen dat zelfs iemand die uit de dood opstaat de 
mensen niet zal overtuigen. Je zou toch kunnen zeggen dat de opgestane Heer wel 
wat heeft laten zien en dat de evangelist Lucas wist en geloofde dat Jesus was 90 
opgestaan. Lucas wist het toen hij zijn evangelie opschreef. Dus misschien is dit 
verhaal toch niet helemaal waar, net als die tien stammen die niet helemaal 
verdwenen zijn.  
Een goede oude tijd heeft niet bestaan, niet in die zin dat alles goed was. Onze tijd is 
ook niet helemaal goed, ook niet helemaal fout. Elke tijd kent uitdagingen, elke tijd 95 
kent beloftes en ik wil geloven dat elke tijd ook spiritualiteit kent, zelfs als ik het niet 
zie of ervaar. Ik wil geloven dat elke tijd ook mensen kent die niet onverschillig zijn 
maar weten van de ander, weten van de naaste, weten van de aarde, weten van 
recht en recht zoeken. Ik wil geloven dat elke tijd mensen kent die terdege weten, al 



vantevoren, dat er een einde komt aan het feesten en geluier. Niet dat feesten altijd 100 
fout zijn, nee, natuurlijk niet. In het jodendom was het min of meer een plicht om bij 
een bruiloft dronken te worden, bij het feest van verbondenheid tussen mensen. En 
vier dat dan, uitbundig, met elkaar in verbondenheid met elkaar en niet ten koste van 
elkaar. Feesten zijn lang niet altijd fout en dat mag ook worden genoemd. Niet ten 
koste van elkaar, niet de lammeren eten uit de kooi, niet de kinderen beschadigen, 105 
niet de medemens beschadigen, niet de aarde beschadigen. Ik wil geloven dat dat 
mogelijk is, dat een mens kan leven tot eer van God, tot eer van zijn of haar naam. 
Wij allemaal.  
En dan is er overleven, dan is er leven na elke ballingschap, zelfs leven na elke 
donkere nacht. Dan is het gezicht te zien van de medemens en in dat gezicht iets 110 
van het gelaat van God, een herinnering en meer dan een herinnering.  
Het ruisen in de bomen, de zachte stilte, de spiegel in het water, de geur van 
bloemen, een kind geboren, de mens die in alle rust de laatste adem uitblaast, 
spiritualiteit aanwezig als gegeven en ontvangen.  
Laat het mij zien, laat mij zien, laten we elkaar zien. Amen.  115 
 


