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Zondag 14 augustus 2016 

 negende van de zomer  

 
Lezing uit de profetie: Jeremia 23,23-29 

 

Lied: “Groter dan wie zich goden wanen”: naar 

Psalm 82 (t. Margryt Poortstra, m. Bram 

Stellingwerf; Naar de Psalmen) 

 

Evangelielezing: Lucas 12,49-56 

 

Acclamatie: “Halleluja”: lied 338b 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Soms geeft het leesrooster leuke 

aanknopingspunten bij de dingen van de dag. 

Soms roept het aardige associaties op. Soms is 

het verrassend, zo actueel als de lezingen 

kunnen zijn die worden aangegeven door het 

leesrooster. 

Maar vanmorgen laten de lezingen ons schrikken. 

Vieren we de doop van twee kleine kinderen – 

spreekt Jezus van een doop van lijden en dood! 

Hoop je bij deze gezinsuitbreiding op harmonie 

en liefde in je gezin – gaat het over verdeeldheid 

tussen vader en zoon, moeder en dochter! 

De woorden van de profeet Jeremia zijn al niets 

vrolijker. Een bliksemend betoog houdt hij tegen 

enkele collega’s. Waarom? Omdat ze vriendelijk 

zijn. Omdat ze met zachte hand regeren en 

positieve woorden spreken. Zij verkondigen 

leugens! roept Jeremia namens God. “Is mijn 

woord niet als een vuur, als een hamer die een 

rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.” Een God 

met woorden als mokerslagen – zitten we daarop 

te wachten in een doopdienst…? 

 

Het ligt me niet om andere lezingen te kiezen. 

Juist niet. Het is zo makkelijk om dan maar uit te 

wijken naar iets zachts en aardigs. Iets over 

liefde en verbondenheid en zo. Laten we dat nou 

niet doen. Laten we niet de weg van de minste 

weerstand kiezen. Laten we kijken wat juist deze 

lezingen ons te zeggen hebben – nu, vanmorgen, 

bij het feest van de doop. En misschien schuurt 

het wel, misschien blijft er wel iets stekeligs 

haken; maar zou dat erg zijn? In ons leven is 

niet alles glad en gepolijst. In de Bijbel ook niet. 

 

Maar eenvoudig is het niet. Bij de doop van je 

kind wil je niet denken aan alles wat er mis kan 

gaan. Je hoopt juist dat de band, die je nú met 

hem hebt, zal blijven. En je weet natuurlijk wel 

dat hij op zal groeien en stukje bij beetje meer 

los zal raken van jou als ouder en ooit op eigen 

benen zal gaan staan – maar de verdeeldheid 

tussen ouder en kind waar Jezus het over heeft, 

dat is toch wel weer het andere uiterste! 

Je wilt hem waarden meegeven als liefde, 

behulpzaamheid, respect voor anderen; je wilt 

hem laten weten dat hij kind van het licht mag 

zijn en dat er voor God altijd een nieuw begin 

mogelijk is, ook al doe je dingen fout in je leven. 

Je wilt hem eigenlijk opvoeden met de zachte 

hand die Jeremia zijn collega’s lijkt te verwijten! 

Je kunt je afvragen: zijn die hamer en dat vuur 

in deze tijd niet achterhaald? Hebben we niet 

geleerd onze kinderen met positieve 

aansporingen op te voeden? Is de hardhandige 

weg van slaag en lijfstraffen niet verleden tijd? 

 

Ja, die is gelukkig verleden tijd. 

Maar je kunt je wel afvragen of we nu een 

evenwicht hebben gevonden – of dat dat 

evenwicht er nog niet is. Dat is moeilijk om 

helder te zien. Het is moeilijk afstand te nemen 

van het tijdsgewricht waarin je leeft. Het is 

moeilijk te zien waar je aan vastzit – zoals Mol in 

het verhaal over de dieren dat niet zag. 

Neem bijvoorbeeld de tijd van de vrije 

opvoeding. Een periode waarin kinderen alles 

mochten en hun gang konden gaan. Helemaal 

vrij om toe te geven aan al hun impulsen. Daar 

zijn we van teruggekomen. Dat bleek niet te zijn 

wat goed is voor een kind. Een kind heeft ook 

sturing nodig. En structuur. Duidelijke regels: dit 

mag wel en dat mag niet. Pas later, als hij groter 

is, kan hij daar zelf over beslissen. Toch dachten 

we een tijd lang dat een vrije opvoeding dé 

manier was om kinderen op een goede manier 

groot te laten worden. 

 

Evenwicht… Jezus spreekt scherpe woorden. 

Misschien wel omdat hij merkt dat evenwicht 

ontbreekt.  Misschien wel omdat zijn volgelingen 

en de mensen die aan zijn lippen hangen, een 

veel te eenzijdig beeld van hem hebben 

gemaakt. Omdat ze het fijne en plezierige willen 

zien, maar niet de pijn en het lijden. Omdat ze 

de bloemen willen zien, maar niet de distels. Net 

als die té vriendelijke profeten over wie Jeremia 

het heeft. “Denken jullie dat ik gekomen ben om 

vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik 

jullie, ik kom verdeeldheid brengen.” 
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Ik denk: zoals wij willen geloven, dat lijkt wel op 

wat die profeten zeggen. Ze zeggen dat het goed 

komt. Dat onheil ons bespaard zal blijven. 

Volgens hen zegt God dat het ons goed zal gaan.  

Jezus weet dat de weg van God gaan niet enkel 

leuk en makkelijk is. Juist daarover heeft hij het, 

wanneer hij spreekt van de doop die hij moet 

ondergaan en die hem zoveel angst inboezemt. 

Hij ziet als een berg tegen het lijden op. Het 

liefst zou hij eronderuit willen. Maar hij weet dat 

het niet kan. Dat het vuur van de Geest, dat hij 

wil ontsteken, niet bestaat zonder het offer. Dat 

er geen Pasen is zonder Goede Vrijdag. 

 

Als we willen, kunnen we hier een wenk naar ons 

in horen. Zouden ook wij niet het liefst Goede 

Vrijdag overslaan? Wij willen Pasen, en 

verzoening, en een blijde boodschap. We lezen 

bladen als Happinez en zetten oosterse 

wijsheden op tegeltjes. We houden van teksten 

als ‘voetstappen in het zand’ en “Wees kalm te 

midden van het lawaai en de haast…”, de 

bekende tekst van Max Ehrmann. 

Geruststellende teksten. Troostteksten. Teksten 

die ons helpen positief te denken. Die hebben we 

nodig. Zeker in deze tijd van terroristische 

aanslagen. We willen niet dat de angst grip op 

ons krijgt. We willen niet polariseren, we 

weigeren in hokjes te gaan denken en bang te 

worden voor alle moslims. Dat niet! We willen de 

moed erin houden. 

We willen ook een kerk waar geloven iets vrolijks 

is. Als Eshofgemeente staan we bij mensen van 

de Dorpskerk dan ook bekend als de kerk waar 

geloven iets luchtigs is. Niet te zwaar. We 

houden het in de kerk graag plezierig en 

laagdrempelig. Zonder al teveel moeilijke 

woorden. 

 

Is daar dan iets mis mee? kun je vragen. 

Daar is op zichzelf niets mis mee. We zoeken 

harmonie en vrede. We omarmen alles wat ons 

helpt om die weg van vrede te gaan. Geloven 

hoeft toch niet loodzwaar te zijn? God schenkt 

ons zoveel, ons leven, onze kinderen, vandaag 

weer twee dopelingen in ons midden – allemaal 

redenen tot dankbaarheid en vrolijkheid. 

En toch – vandaag  vraagt Jezus ons: zie je ook 

de andere werkelijkheid? De schemer en het 

donker? 

Of loop je daar liever aan voorbij, zoals de 

priester en de Leviet van vorige week? 

Er is bij mij niet alleen maar ‘iets te halen’, zegt 

hij. Ik ben geen tovenaar die narigheid 

wegtovert. Ik ben geen doekje voor het bloeden. 

Er is ook diepe, donkere ernst. Zoals die er is in 

het leven van iedere mens. Heb je daar oog 

voor? Mogen de moeite en de pijn er ook zijn? 

Mag ik er zijn, met mijn angst voor de doop die 

ik moet ondergaan, met mijn verlatenheid en 

eenzaamheid? Of stuur je me met een kluitje in 

het riet, met zo’n loze belofte zoals die van de 

profeten waar Jeremia op foetert: ‘De Heer zegt 

dat het je goed zal gaan’? 

 

Twee kinderen worden hier vanmorgen gedoopt. 

Als teken van Gods aanwezigheid in hun leven. 

Niet omdat God pas door de doop zich aan hen 

verbindt: die verbondenheid is er al. Vanaf hun 

allereerste begin. Nee, ze worden gedoopt omdat 

hun ouders ‘ja’ zeggen tegen die verbintenis. Met 

een God die niet als een tovenaar alle narigheid 

wegtovert – maar die wel in alles aanwezig is. In 

het licht en in het donker. Op de hoogste top en 

in de gapende afgrond. Die zelf door die afgrond 

heen is gegaan. Die weet heeft van liefde en 

saamhorigheid, maar ook van verlatenheid en 

angst. Voor wie er niets verborgen hoeft te 

blijven en voor wie je niet altijd vrolijk en vol 

goede moed hoeft te zijn. Voor wie je niet hoeft 

te doen alsof. Voor wie je helemaal mens mag 

zijn. 

 

Lied: “Ik danste die morgen toen de schepping 

begon”: lied 839 


