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Matteüs 4: 12-22 
 
 

 

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 
 

Is Jezus een populist? … Een prikkelende vraag, in deze tijd waarin 

regeringsleiders dingen naar de gunst van het volk. We kennen het 

repertoire.  

 

“Stem op mij, want ik weet wat u nodig heeft! Ik hoor niet bij al die dames 

en heren op het pluche, ik ben één van u en ik zorg ervoor dat u weer wat 

te vertellen hebt. Ik herken uw vragen en uw angsten. Het gaat inderdaad 

niet goed met ons land. Vreemdelingen passeren in grote getalen onze 

grenzen. Wat nemen ze allemaal mee aan denkbeelden? Waar zijn ze op 

uit? Ik heb het antwoord: ze pakken onze banen af en willen onze cultuur 

naar hun hand zetten. Terwijl u hard moet werken voor uw geld, houden zij 

hun hand op. Ze zijn een gevaar voor ons en onze kinderen. We bouwen 

muren, hoge muren waarachter we ons veilig kunnen verschansen. En dan 

nog iets anders, die leugens over de opwarming van de aarde. Gelooft u 

het echt? Ik heb er niets van gemerkt, afgelopen week. De aarde mag van 

mij nog wel een stukje opwarmen. Ik ben het met u eens: het gaat niet 

goed met ons land. Geef uw stem aan mij, dan zal er iets veranderen, dan 

breekt er een nieuwe tijd aan.” 
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De populist wint terrein. Wat je ook van hem vindt, van zijn opvattingen, 

van haar manier van doen, schijnbaar is er veel angst en onzekerheid in 

onze samenleving, in de Verenigde Staten, in Groot-Brittannië. Mensen 

zijn onzeker over hun toekomst en de toekomst van hun kinderen. De 

angst regeert. In wat voor wereld leven we? Zullen de tegenstellingen 

verder toenemen? We zijn wantrouwig: als we een imam horen zeggen dat 

hij afstand neemt van terreur, kan er zomaar een stemmetje klinken, diep 

van binnen: “Je zegt wel dat je die aanslag veroordeelt, maar is dat echt 

zo? Kan ik je vertrouwen? Zeg je op deze plek hetzelfde als in de moskee, 

onder je geloofsgenoten?”  

 

We begrijpen elkaar niet, we praten en we leven langs elkaar heen. Zo lijkt 

het tenminste. Want is dat echt zo? Gelukkig weten we beter, toch?! Er 

zijn ook heel veel mensen die zich niet neer willen leggen bij het ‘wij’ en 

‘zij’ denken. Gelukkig zijn er mensen die bruggen willen bouwen in plaats 

van muren. Mensen die geloven in het ‘midden’, in de naunce. Stef Bos 

heeft daar een liedje over geschreven: 

 

Er is geen kant te kiezen 
Ze maken ons wat wijs 
Ze praten over zwart en wit 
Maar wijsheid is vaak grijs 
De een sterft voor een God 
Die de ander dood verklaart 
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Alsof wij zijn vergeten 
Dat het midden nog bestaat 
Maar ik geloof 
Ik geloof 
Dat het midden bestaat 
 

Het midden is niet grijs. We mogen staan voor de nuance, omdat daarin 

ruimte ontstaat om de ander te ontmoeten en te leren kennen. Het 

midden is niet grijs, het is een kleurrijke kring van mensen die elkaar 

ontmoeten. Elkaar ontmoeten, daar is moed voor nodig. De bereidheid om 

je eigen ideeën even te parkeren. Als je echt luistert naar de ander, dan 

kan dat herkenning geven, maar ook botsen en vervreemding oproepen. 

De ‘nuance’ leert mij mezelf te relativeren en oog te krijgen voor de 

wijsheid – of de domheid – van de ander.  

 

Ze zijn er nog, God zij dank, mannen en vrouwen die aandachtig willen 

luisteren naar die ander. Die willen horen wat die ander zegt, in plaats van 

half luisteren en snel je eigen puntje scoren. Gelukkig, ze zijn er. Maar 

tegelijk maak ik me ook wel zorgen. Want zijn die ‘zachte krachten’ sterk 

genoeg om het heersende sentiment te buigen? Zijn er voldoende oren die 

het willen horen? 

 

Ik herhaal de vraag: Is Jezus een populist?  
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Eerlijk gezegd is er best veel wat in die richting wijst. In het Bijbelgedeelte 

van vanmorgen lezen we dat Jezus uitwijkt naar Galilea, het gebied van 

Zebulon en Naftali. Een opmerkelijke keuze. Jezus gaat niet Jeruzalem, het 

centrum van de godsdienstige macht. Hij probeert niet een plekje te 

veroveren tussen de priesters en de theologen van zijn tijd. Nee, Jezus gaat 

naar Galilea. En de evangelist tekent die regio in donkere tonen: Galilea 

van de heidenen, een volk dat in duisternis leeft. In dat donkere land, komt 

het licht der wereld binnen. Daar wil Jezus zijn, in dat land waar een 

eenvoudige boer ’s morgens voor dag en dauw opstaat om groenten te 

verbouwen. Waar vissers dag in dag uit hun bootje het meer inslepen om 

hun netten uit te werpen. Op hoop van zegen. Onder deze mensen wil 

Jezus leven. Eenvoudige, arme en afhankelijke mensen. 

 

Jezus een populist? Het lijkt er wel op. Want deze rabbi uit Nazareth geeft 

stem aan de gewone man of vrouw op straat. Hij neemt het op voor de 

armen, hij richt de gebogenen op. Hij loopt geen blokje om als een 

melaatse zijn weg kruist. Integendeel, hij raakt de zieke aan en haalt hem 

zo uit zijn isolement. Hij mag weer deel uitmaken van de gemeenschap, zij 

hoort er weer bij. Hij zegt tegen de moraalridders die een dubieuze vrouw 

voor zijn voeten werpen: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.” En 

de maskers vallen af, één voor één kiezen ze eieren voor hun geld.  
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Jezus durft het aan om de religieuze leiders van zijn tijd aan te pakken. 

Scherp is hij over huichelaars, die zich vroom voordoen, maar als het erop 

aankomt alleen maar gericht zijn op hun eigen belang. Hij noemt hen wit 

gepleisterde graven. Van buiten lijkt het heel wat, maar van binnen…  

 

Jezus een populist? Zeg niet te snel dat het niet zo is. Hij vertelt een 

verhaal dat mensen inspireert en hoop geeft. Een verhaal dat alles 

omkeert. Hij schildert een wereld waarin kansarme mensen de hoofdrol 

spelen. Hoor maar, het volgt direct na het gedeelte dat net lazen: 

 
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden… 
 

De wereld gaat op z’n kop. Het is een verhaal van hoop, een verhaal dat 

oog heeft voor mensen, dat een perspectief opent.  

 

Horen wij nog voldoende van zulke verhalen. Ik denk namelijk dat het goed 

is, om elkaar verhalen van hoop te vertellen. Verhalen die een 

werkelijkheid openen die dieper gaat dan wat voor ogen is. Wat zet je voor 

je kinderen naast de verhalen die zij horen en lezen over vluchtelingen, 
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over oorlogsdreiging, over een president die vrouwen neerzet als dom en 

gewillig en leugen op leugen stapelt. Is dat het enige wat ze horen? Of zet 

je er als ouder, als grootouder iets naast?  

 

Het doet me denken aan die ‘clown van Aleppo’. Misschien heeft u van 

hem gelezen. Vorige jaar is hij omgekomen bij een van de 

bombardementen. Een geschminkt gezicht, een rode neus en oranje haar. 

Hij bracht een beetje kleur in een ondergrondse speeltuin in Aleppo. Wat 

hij deed was eenvoudig, maar wel belangrijk. Hij bracht een lach op gezicht 

van deze jongens en meisjes die letterlijk onder de grond moesten spelen. 

 

Heb je als ouders, grootouders woorden van hoop en verwachting? Vertel 

je elkaar verhalen? Ik ben ervan overtuigd dat dat goed is. En we hebben 

een boek vol. In de Bijbel ontmoeten we allerlei mensen die dingen 

meemaken in hun leven. Die vastlopen, maar ook weer verder komen. 

Mensen die schuldig zijn, maar ook vergeving ontvangen. Mensen die 

lofliederen zingen in de gevangenis, soms tegen beter weten in. Al die 

mensen; Maria, Abraham, Ruth, David… Zij zijn spiegels voor ons. Laten we 

elkaar de verhalen vertellen, waardoor wij geloven dat het anders kan en 

soms ook al anders ís?  

 

Jezus een populist? Het lijkt er wel op. Hij luistert naar eenvoudige 

mensen, hij pakt de elite aan. Maar er is ook een essentieel verschil. Dat 
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blijkt als we horen hoe Jezus zijn publieke optreden inleidt. Dat zijn 

belangrijke woorden, die in alle evangeliën onderstreept worden, woorden 

waarmee Jezus zijn visitekaartje afgeeft: “Kom tot inkeer, want het 

koninkrijk van de hemel is nabij!” 

 

En dan wil ik vooral wijzen op die eerste woorden: Kom tot inkeer! Bekeer 

je! Dat is iets wat ik de meeste populisten niet hoor zeggen. Integendeel. 

Zij wijzen naar de ‘zakkenvullers in Den Haag’ of de Mexicanen uit het 

zuiden. Zij wijzen naar zogenaamde gelukszoekers uit Syrië of die moslims 

in hun haattempels. Dat doet de populist. Hij wijst de schuldige aan. En dat 

is altijd iemand anders. Dat zijn zij, die daar, je weet wel. 

 

Jezus begint principieel anders. Kom tot inkeer! Hij roept op tot 

zelfonderzoek. Wie ben ik, wat denk ik, wat vind ik. Kijk eens eerlijk in de 

spiegel, voordat je de beschuldigende vinger op een ander richt. Zie je de 

splinter in het oog van de ander en ga je voorbij aan de balk in je eigen 

oog? Ook een woord van Jezus. Kijk eerst naar jezelf, voordat je naar een 

ander wijst. Dat is spannend, want als je eerlijk bent schort het er hier en 

daar wel aan. Waar zit mijn angst? Waar ben ik schuldig aan? En durf ik dat 

te erkennen, of pleit ik mezelf vrij en zoek ik naar een zondebok? Treed ik 

mensen open, zonder vooroordeel tegemoet, of heb ik m’n oordeel al 

klaar? Waar knik ik vriendelijk, maar denk ik ondertussen: je verrekt maar, 
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ik ga m’n eigen weg? Kom tot inkeer! Dat zijn de eerste woorden die Jezus 

spreekt. 

 

En dan het tweede: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is 

nabij!” Het rijk van vrede is in de buurt, het komt eraan. Wat bedoelt Jezus 

daarmee? Heeft hij zich vergist, want kijk eens om je heen: hoe zit dat met 

die vrede en dat recht? Ik denk dat Jezus wat anders bedoelt. Wat hij hier 

wil zeggen is dat het koninkrijk in Hem aanwezig is. In zijn persoon, in zijn 

woorden en werken is het Koninkrijk van God onder de mensen.  

 

We ervaren dat Koninkrijk als Hij de kinderen bij zich roept en hen een 

zegen geeft. We zien het voor onze ogen gebeuren als Hij spreekt over een 

Samaritaan die knielt – met gevaar voor eigen leven – bij een slachtoffer 

langs de kant van de weg. We horen het, als hij zegt: “Ik ben de goede 

Herder, ik ken  mijn schapen en mijn schapen kennen bij.” We zijn getuige 

van het Koninkrijk van God als hij een wetgeleerde scherp de waarheid 

zegt, niet om hem kapot te maken, maar om hem tot inkeer te brengen. 

We zien het, ongelofelijk maar waar, als de Mensenzoon het kruis op zich 

neemt en bereid is de weg van het lijden te gaan. We zingen van dat 

Koninkrijk op Paasmorgen: “De Heer is waarlijk opgestaan.” De dood is 

overwonnen, de duisternis heeft plaatsgemaakt voor het licht van de 

nieuwe morgen. 
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Is Jezus een populist? Nee, toch niet. Het is waar: hij geeft stem aan de 

stemloze, Hij richt de gebogene op. Hij verzet zich tegen hen die hun 

macht misbruiken. Maar de weg waarlangs hij dit handen en voeten geeft 

is anders, is bevrijdend. Hij komt onder ons om te dienen, en niet om 

gediend te worden. Het gaat hem niet om zijn ego, zijn zetels, zijn 

prestaties. Hij heeft de ander, u en mij op het oog. En waar mensen Hem 

op zijn weg willen volgen, daar bloeit vrede en gerechtigheid, daar 

verzoenen mensen zich met elkaar en worden bruggen gebouwd in plaats 

van muren.  

 

We hebben iemand nodig, 
die de problemen van onze gewonde wereld 
niet uit de weg gaat; 
die arm en rijk, hoog en laag 
bijeenbrengt en verzoent; 
die niet weegt en onderscheidt 
naar ontwikkeling of huidslkleur; 
die de macht niet naar de ogen ziet 
en niet neerkijkt op de zwakken; 
die wat onwaarachtig is bij name noemt 
en woorden spreekt van zegen en vrede; 
iemand op wie de mensheid af kan gaan. 
 
Iemand die ook mij ziet zitten, 
die mij helpt om te zijn wie ik mag zijn; 
die mij leert wat liefde is; 
die mij bevrijdt van zorg en angsten; 
die mij stimuleert en accepteert; 
die mijn tranen kent en mijn lach deelt. 
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Iemand die mij nodig heeft zonder mij te misbruiken, 
die een weggenoot is op al mijn wegen; 
die mij steunt waar ik moet kiezen en beslissen; 
die mijn leven zin en inhoud geeft. 
 
Iemand die volkomen te vertrouwen is. 
Jezus, wat hebben wij U nodig. 
 

AMEN 

 

 


