
Dijkhuis, zondag 3 februari 2019 

ds. G.J.A. Veening  
 
gelezen: Jeremia 1:4-10 en Lucas 4:21-30 
 5 

titel: Profeten, jij ook.  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Natuurlijk weet u dat het Christendom niet de enige wereldgodsdienst is. Er zijn er 
meer, waar onder het Hindoeïsme. Tijdens mijn studietijd leerde ik dat het 
Hindoeïsme drie goden of godinnen belijdt en één ervan is de godin Sjiva. Zij is de 10 
godin die niet opbouwt maar juist sloopt. Toen ik daarvan hoorde, vond ik dat om te 
beginnen nogal raar. Een godin die sloopt, wat heb je daar nu aan? Ja, en natuurlijk 
kan ik dan denken dat die hindoes een beetje maf zijn en het bij het verkeerde eind 
hebben, maar dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. Daar zitten toch ook 
weldenkende mensen tussen en het moet toch een beetje logisch zijn. Ook in andere 15 
godsdiensten is logica aanwezig. Iemand legde me toen uit dat je soms eerst iets 
moet afbreken, iets moet slopen voordat je iets op kunt bouwen. En dat maakt het 
logisch, zonder dat wij in die godin Sjiva moeten geloven.  
Soms moet je eerst iets slopen voordat je op kunt bouwen. Als de profeet Jeremia 
geroepen wordt om profeet te zijn en woorden te spreken, dan klinken er grote 20 
woorden. “Ik geef je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken, te 
verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken.....en dan komen pas de woorden 
op te bouwen en te planten. Maar eerst vier werkwoorden die redelijk in de buurt 
komen van slopen. En daarmee is Jeremia niet dezelfde als die hindoeïstische godin, 
maar er is in deze woorden gelijkenis. Er moet iets gebeuren en de woorden die 25 
Jeremia namens God zal spreken zijn ook zeker woorden die om te beginnen pijn 
doen en die ook heel duidelijk maken dat het volk van Jeremia schuld heeft. Schuld 
aanduiden is pijnlijk, maar kan alleen zo gesloopt worden, afgebroken worden. Geen 
leuke zaak, maar wel goed. Ik denk dat het aanwijzen van schuld nooit plezierig is, 
maar het kan wel helend zijn, als een pijn die ons geneest. Jeremia krijgt een zware 30 
taak. Hij moet woorden spreken terwijl hij zichzelf te jong vindt. Maar ja, God strekt 
zijn hand uit en raakt zijn mond aan en legt daarmee woorden in de mond. Het lijkt 
op andere roepingsmomenten zoals die bij profeten voorkomen, ook bij profeten die 
terug deinsen voor hun taak.  
Jeremia is ook al uitgekozen voordat hij geboren was, uitgekozen voor deze taak. 35 
Profeet voor alle volken, toemaar, ik kan me voorstellen dat iemand daarvoor 
terugdeinst. Profeet voor alle volken, zoals Jesus profeet was voor alle volken. Jesus 
was meer dan alleen profeet maar ook voor alle volken, zijn woorden zijn immers 
naar alle volken gebracht. Ja, en niet altijd als even plezierig ervaren. Het is bijzonder 
om te lezen en te horen hoe Jesus in Nazareth wordt ontvangen, hoe zijn woorden 40 
klinken in de synagoge en hoe men er op reageert. Het lijkt er ook wel haast op dat 
het begin al niet goed is. Er is al nieuws over Jesus in heel Galilea, dus ook in 
Nazareth en toch de verbazing over zijn woorden: dit is toch de zoon van Jozef? 
Verbazing en verwondering. Deze bekende die hier is opgegroeid en wij kennen zijn 
vader, hoe kan deze zulke woorden spreken? Haast ongeloof. En misschien dat 45 
Jesus het ook al wist en er misschien op heeft aangestuurd dat het zo zou gaan. 
Want de voorbeelden die hij noemt liegen er niet om. De weduwe van Sarepta en de 
syriër Naäman hebben één ding gemeen: het zijn buitenlanders. En aan hen komt de 
bevrijding als eerste, aan buitenlanders, zoals eerder de geboorte van deze Jesus 



was  genoemd aan herders, aan buitenstaanders. Buitenlanders en buitenstaanders 50 
komen eerst, armen gaan voor, en zeker dus niet het eigen volk eerst. Misschien 
heeft Jesus het zo wel gestuurd om duidelijk te maken dat het koninkrijk van God 
andere wegen heeft dan andere koninkrijken en dat het koninkrijk van God anders is 
dan andere koninkrijken. Het koninkrijk van God heeft ook te maken met slopen, 
eerst slopen en dan bouwen. Schuld slopen, ook financiële schuld. Schuld slopen 55 
ook politieke of materiële schuld of schuld tussen mensen. Profeet voor alle volken, 
alleen niet aangenaam in de eigen kring.  
Jeremia en Jesus lijken op elkaar, staan in elkaars verlengde en staan daarmee in de 
lijn van God. God als de profeet, als de priester, de hogepriester. Zo zijn zij 
geroepen.  60 
En wij, wij als mensen van deze 21e eeuw, wij als christenen in een kerk die krimpt, 
zeker in het deel van de wereld waarin wij wonen. Wij? Wie zijn wij in deze verhalen? 
Want we zijn er in aanwezig, deze verhalen gaan niet buiten ons om. Ik denk dat alle 
mensen op momenten profeet zijn. Profeet om te laten zien wat anders kan en ook 
anders zal. Profeet om te corrigeren maar ook om het heil te laten zien, want dat 65 
deed Jesus ook en ook Jeremia die op een moment ook spreekt over God die zijn of 
haar volk terug wil, niet zonder kan. Ik denk dat alle mensen op momenten profeet 
zijn en daar toe worden en zijn geroepen. Misschien al vanaf de moederschoot. En 
profeet zijn is niet afhankelijk van leeftijd, van jong of van oud. Profeetzijn is 
gegeven. Wij kennen in de kerk het priesterschap van alle gelovigen, volgens mij is 70 
er ook het profeetschap van alle gelovigen. En Jeremia liet één en ander zien door 
zijn daden, Jesus deed dat ook. Daden en woorden kunnen in elkaar overgaan, in 
het Hebreeuws is het zelfs hetzelfde woord. Daden en woorden kunnen in elkaar 
overgaan, bij ieder mens, bij elke gelovige. Binnen het Christendom en ook 
daarbuiten, bij anderen. Daden en woorden, waarbij er soms muren moeten worden 75 
gesloopt zoals indertijd in Berlijn. Muren niet moeten worden gebouwd zoals tussen 
Mexico en de VS. Hekken moeten worden gesloopt, de muren tussen mensen, of zet 
er een deur in die open kan en meestal open staat.  
Profeet zijn en dat komt naar je toe. Naar jou en naar mij, zo zoals we zijn. Met 
woorden of met de blik van ogen, met de zintuigen zoals we die hebben. En met 80 
brood en wijn, delen en geven, nemen ook, proeven van het leven in verbinding met 
Jesus, in verbinding met God, in verbinding met de kerk van alle tijden en plaatsen, 
in verbinding met alle volken, in verbinding met al die profeten. Amen.  
 


