
Dijkhuis, zondag 8 december 2019 
ds. G.J.A. Veening 

 
gelezen: Micha 4:1-8 en Matteüs 3:1-12 
 5 

titel: Ruwe woorden van vrede 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn, een gezegde in onze taal. En het is 
ook waar. Zelfs in onze tijd waarin er duidelijk minder insecten zijn dan vroeger vang 
je nog steeds meer vliegen met stroop dan met azijn. En wat het natuurlijk zeggen wil 10 
is dat je gemakkelijker contact met mensen kunt krijgen door vriendelijkheid dan door 
onvriendelijkheid. Al te confronterend is niet bevorderlijk voor contact en zeker niet 
als het contact nog heel pril is. In een langdurige relatie kan het juist heel goed zijn 
om elkaar te confronteren en te corrigeren. In een prille relatie is het riskant, het kan 
zomaar het einde zijn van die relatie. 15 
Daarom zijn de woorden van Johannes de Doper heel vreemd. Hij doopt mensen in 
de rivier de Jordaan, mensen die hun zonden belijden. Hij ziet Farizeeën en 
Sadduceeën op zich afkomen en op zijn doop en dan noemt hij ze “addergebroed”. 
Het lijkt er op dat het om het eerste contact gaat en dan direct deze confrontatie, 
deze correctie, deze kritiek dus ook. Addergebroed, het is nogal een woord. Een 20 
adder is een slang en zelfs wat giftig, niet direct een dier dat je vertrouwt. Het lijkt mij 
geen aanrader om een adder te gaan aaien, het is geen schootdier. 
En zo noemt Johannes de Doper deze mensen, deze Farizeeën en Sadduceeën. 
Twee groepen in het jodendom. De Farizeeën waren mensen die zich wederzijds 
verplichten om de wet zo nauwkeurig mogelijk te houden. En zij voelden zich 25 
misschien ook wel iets meer dan anderen, een soort ware kerk tegenover anderen. 
De Sadduceeën waren de mensen die in nauw contact stonden met het sanhedrin, 
met politieke en religieuze leiders en vaak waren ze van adel. En misschien voelden 
zij zich ook wel iets meer dan anderen, meer dan het volk, meer dan het plebs. In 
ieder geval lijkt Johannes hen daarop aan te spreken, op dat meer-voelen. Wie heeft 30 
jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? En je kunt wel 
zeggen dat je Abraham als vader hebt, maar dat geeft je geen voorsprong of zo. 
Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. Doe goed dus en denk 
maar niet dat je afkomst je zal helpen. Geen leuk bericht voor mensen van adel denk 
ik zo. Ja, behalve voor hen die van adel zijn en dat ook van binnen zijn. 35 
Ja, deze Johannes de Doper is geen lieverd en al helemaal geen zachte 
heelmeester. Hij is vrij streng en ziet zichzelf als een voorbode van een ander. Hij 
waarschuwt haast voor die ander die na hem zal komen. Hij noemt het beeld van de 
wan die in de hand is, het gereedschap om het koren van het kaf te scheiden, 
gereedschap waarmee geslagen werd of wordt. En het kaf zal met vuur worden 40 
verbrand. Johannes spreekt ferme taal en dat is niet direct taal die je vrolijk maakt. Ik 
weet ook niet hoe de Farizeeën en Sadduceeën op hem hebben gereageerd, ze 
worden voorlopig niet meer genoemd in het evangelie naar Matteüs. 
En wat doen deze woorden met ons? Met jou, met mij? Laat ik eerlijk zijn, dat ik ze 
niet echt mooi vind. De lezing uit Micha spreekt me meer aan, maar ik kan niet om 45 
deze woorden van Johannes heen. Want ze zijn een spiegel waar ik wel in moet 
kijken. En als ik iets herken van die Farizeeën of die Sadduceeën, dan is het goed 
dat ik het ter harte neem. En dat geldt voor ons allemaal. 



Even terug naar dat beeld van die wan in de hand, dat gereedschap dat het koren 
van het kaf scheidt. En het koren komt in de schuur als voorraad, als voedsel, is 50 

vruchtbaar. Het kaf is dat niet. Ik denk dat een mens in dit beeld is als een 
korenschoof, een korenschoof op het land. Die korenschoof bevat koren en bevat 
ook kaf. En dat wordt gescheiden in wat vruchtbaar is of welke manier dan ook en in 
wat niet vruchtbaar is of juist giftig als een adder. En op de één of andere manier is 
degene die na Johannes komt iemand die op deze manier werkt. Hij doet iets met 55 

mensen, zo dat duidelijk wordt wat vruchtbaar is en wat het niet is. En dit mag alvast 
duidelijk zijn dat het meer-voelen dan de ander over het algemeen niet vruchtbaar is. 
Dat is geen stroop voor vliegen, dat is misschien wel azijn, maar dat is dan maar zo. 
Soms is de waarheid hard. 
En er is meer onvruchtbaar. Wapens bijvoorbeeld. Ja, er is het voorbeeld dat wapens 60 

helpen om vrede te bewaren, maar dat is op de grens. Er is meer onvruchtbaar, meer 
kaf.....wantrouwen bijvoorbeeld, achterdocht, de ander niet vertrouwen en het gevoel 
dat je misleid wordt. En dat gevoel kan ook nog eens terecht zijn, maar is daarmee 
niet vruchtbaar. Kaf is niet vruchtbaar op zichzelf maar hoort wel bij de korenschoof, 
is zelfs nuttig geweest bij de groei, zo vreemd kan het zijn. En laat dit duidelijk zijn, 65 
vruchtbaarheid heeft veel gezichten, is niet alleen voorbehouden aan het krijgen van 
kinderen. 
Johannes de Doper vertelt over iemand die na hem komt, hij vertelt over de toekomst 
dus. Zijn beeld is niet direct mooi, want het is wat ruw. Zijn kleding is ook ruw, zijn 
voedsel ook. Sprinkhanen en wilde honing. Sprinkhanen, je moet er ook behoorlijk 70 
wat van eten om je maag een beetje gevuld te krijgen. Johannes is wat ruw, ook ruw 
in zijn taalgebruik dus. Maar hij is wel gericht op de vrede. Want het beeld van koren 
dat in de schuur opgeslagen wordt is het beeld van vruchtbaarheid en dus ook van 
de vrede. En een zelfde vrede komt voor in de woorden van de profeet Micha. Micha 
citeert als het ware de profeet Jesaja of het is net andersom, maar beiden spreken 75 
over een dag dat de berg met de tempel van de Heer vast zal staan en dat de 
mensen de zwaarden omsmeden tot ploegscharen, de speren omsmeden tot 
snoeimessen en de oorlog niet meer leren. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
De kreupelen zullen verzameld worden, verstrooiden bijeengebracht als koren in een 
schuur, het heil voor mensen, het heil voor het volk, een wachttoren die staat als een 80 

vesting, een wachttoren voor de kudde, bescherming voor mensen, mensen die 
wonen in vrede. Zwaarden omgesmeed tot ploegscharen, wapens die vruchtbaar 
zijn, achterdocht dat vertrouwen wordt, vertrouwen in God, vertrouwen in de 
medemens, vertrouwen in de toekomst. 
Kijk maar, kijk maar in de toekomst, kijk maar met de ogen die je hebt en hoor met de 85 
oren die je hebt. Kijk maar in de spiegel, kijk met vertrouwende ogen en zie wat is en 
wat zal zijn, jij als mens, vruchtbaar koren. Jij als mens, jij vredestichter, want dat ben 
je, jij vredestichter dat zul je zijn. 
Ik noem met opzet de vrede, omdat ik wel degelijk weet van onvrede. Ik lees ook 
kranten, ik zie ook journaal en ik spreek met mensen en hoor mensen spreken. En 90 
de berichten die ik zie of lees zijn helaas vaak berichten van onvrede. Wat mensen 
mij vertellen of tegen mij zeggen is soms onvrede, niet altijd trouwens. Ik steek mijn 
hoofd niet in het zand, wat ook de zin daarvan zou zijn. Ik wil de vrede verwachten, ik 
wil de vrede verwachten in mijn bestaan, in mijn leven, in de tijd dat ik leef met 
anderen samen, in de tijd dat ik leef in de tijd van nu, met heel de mensheid. 95 

Ruwe woorden van Johannes, zij lieten ook iets van vrede zien. Ruwe woorden van 
mensen kunnen blijkbaar iets van vrede laten zien, door alles heen. Een wonder om 
te zien, licht in het donker. Amen. 



 


