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Lieve mensen,
Dit is nu zo’n zondag waarbij ik denk: och, als ik in de commissie voor het leesrooster had
gezeten…. Ja, het is heerlijk preken over de Goede Herder, de Broodvermenigvuldiging, de
Opwekking van Lazarus. Maar dit soort teksten! Ja, ook deze moeilijke en soms zelfs ook
onmogelijk teksten maken deel uit van de verhalen in de Bijbel. En juist omdat er heel veel
misverstand over is, is het eigenlijk wel goed dat die ook zo nu en dan aan de orde komen.
Ook dat is weer gevaarlijk, want fundamentlisten gaan er graag mee aan de haal. Ik denk dat
dat in de Islam met de Koran momenteel maar al te vaak gebeurt, maar dat kan en wil ik niet
beoordelen.
Voor de Bijbel stel ik, dat alles en dan ook alles (!) staat onder het beslag van één zin, die dan
ook altijd boven de Tien Woorden staat: “Ik ben de Eeuwige jullie God, die jullie hebt
uitgeleid uit het land van de duisternis, uit het slavenhuis.” Bevrijding, bemoediging, genade;
dat is het enige thema van de Bijbel, de rest is variatie. Of om het muzikaal te zeggen: ‘tema
con variazioni’ (zoals Thomas Naastepad één van zijn exegetische werken noemde). Als we
dat niet vasthouden, kan ook onze godsdienst soms heel gevaarlijk zijn. Fundamentalisme
ligt altijd op de loer. Ik heb zelfs weleens gezegd: als godsdienst niet troost en bemoedigt,
kunnen we het misschien maar beter loslaten.
En dat is nu juist waar Jeremia tegenaan liep. Hij leed aan de tijd, aan z’n stadsgenoten, aan
zichzelf en ook aan God. Hij ziet, hij weet, hij hoort, dat het helemaal fout gaat. De
samenleving van Gods eigen volk is volkomen van God los. Afgoderij met kinderoffers. Dat
gebeurde in het Hinnomdal bij Jeruzalem, dat was het Gehenna; de hel! Wat doen mensen
elkaar aan, al of niet in de naam van God…. Ja, ver vóór Christus, in de middeleeuwen, en de
miljoenen kruisen bij de Romeinen, ja, maar zie ook de kruisen in de velden van Verdun,
Auschwitz en de gehele Holocaust. Afschuwelijk of nog erger. En het is van alle tijden; ook nu
durf je het nieuws nauwelijks aan te zetten. En waar staat er nu eens een profeet op?
Jeremia roept het van de daken maar hij vindt geen gehoor. “Ach die dwaas, altijd dwars.”
Dan gaat hij naar de tempel en dan wordt hij opgepakt. Je moet niet aan de heilige plaatsen
komen. En zeker niet een oordeel Gods afkondigen tegen de geestelijkheid. Daar zit dan
onze profeet, gevangen, zijn wereld is ingestort. God waartoe heb je me toch geroepen? En
hij schreeuwt het uit: “Waarom heeft u mij verleid, o God. Uw Woord is mij geworden tot
smaad en schande, dag in, dag uit. En als ik denk: ik luister niet meer naar God, ik wil niet
meer in zijn naam spreken, dan brandt het in mij, ik kan het niet meer binnen houden. Zelfs
mijn vrienden loeren op mijn val. Ze willen allen wraak op mij nemen.” (Vert. Nico Ter
Linden, ‘Het verhaal gaat…’). Zo beklaagt Jeremia zich in die nacht in zijn cel.

En dan ineens slaat de tekst in ons verhaal om. “God staat aan mijn kant.” Plotseling
herneemt Jeremia zich. En nu geen psychologische verhandelingen, geen vrome gedachten.
Nee, het overvalt hem, het komt over hem. Het moet wel Gods Geest zijn die in hem vaart:
houdt moed, het komt goed. Plotseling breekt het door, volkomen onverwacht. “God, Gij zijt
rechtvaardig.” Maar dan gaat Jeremia dóór: “zij zullen struikelen, laat mij zien hoe u wraak
op hen neemt”. En daar schrikken wij weer van. Ja, het is geen lieve heilige man, maar een
rebel, een opstandeling. Wraak? Dat past niet bij onze moderne humanitaire ethiek. Je moet
verzoenen vinden wij. Maar vergeven en verzoenen, dat komt alleen een slachtoffer toe! En
je zal maar kindermoord voor je ogen hebben gezien…. Jeremia leeft in zijn tijd, een tijd vol
terreur en wraak. Daar moet je niet op afstand over oordelen. De Bijbel laat eerlijk zien, dat
hij ook maar een mens is, die lijdt en die verhaal wil halen. Wraak zit in ons. Maar toch gaat
hij zich niet te buiten (of het ontbreekt hem aan de mogelijkheden): niet hem komt de wraak
toe maar God. God, Hij redt de verdrukte, Hij zal Jeremia redden, maar de afrekening zal
hemels zijn, niet aards. Nu zwijgt God. Jeremia moet zijn taak doen. Maar het oordeel komt
hem niet toe. Ook Jeremia moet in alles en ook daarin op God vertrouwen.
En dat wil Jezus ook aan zijn volgelingen doorgeven: vertrouw op God. Jullie zullen het heel
zwaar krijgen. “Ik zend jullie als schapen tussen wolven” heeft hij gezegd. “Maar weest niet
bang.” Let wel: het gaat hier niet om een gevestigde kerk maar om een stelletje vissers en
ander volk uit Galilea, eerder een soort verzetsbeweging met een profetische opdracht:
“Verkondig het koninkrijk van God.” Het zal op strijd uitlopen, ze zullen voor het gerecht
worden gesleept en worden veroordeeld. Maar Jezus houdt hen voor: God is met jullie. Als
God zich over een musje ontfermt (het goedkoopste offerdier, een stuivertje waard), hoe te
meer over jullie. “Al je hoofdharen zijn geteld”. Dat is natuurlijk beeldspraak. In de hemel
worden heus geen streepjes gezet als jij onder de douche staat of een kam door je haar
haalt. Het is meer zoals geliefden elkaar door de haren strijken: je bent van mij en ik van jou.
God bestiert niet alles, we hangen niet aan zijn touwtje, we zijn geen slaven van Hem, we
vinden zélf in ons leven geluk en verdriet. Maar bij alles wat er gebeurt, bij alles wat je
overkomt, sta ja niet alleen: “Ik ben met jullie tot aan de voleinding der wereld.”
Er is een strijd tussen goed en slecht, tussen licht en duister. En het is nog geen hemel op
aarde, er is nog heel veel pijn en verdriet en strijd. God is de rechter, zelfs de Zoon van God
komt het oordeel niet toe; hij is dan ook niet gezonden om te oordellen maar om te redden.

