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Verkondiging ‘De Eshof’ zondag 18 augustus 2019 
 
ds. Joep Dubbink 
 
(Jeremia 23:23-29 – Lucas 1:49-56)     
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Soms heb je van die bijbelteksten die eerder een probleem lijken te creëren, dan dat ze ons ergens 
mee helpen. Tegen Jezus zou je vanmorgen willen zeggen: moet dat nou echt zo? ‘Geen vrede, maar 
vuur, ellende, verdeeldheid dwars door gezinnen heen’, is het je dáár om te doen?! Daar hebben we 
in onze wereld meer dan genoeg van: om de haverklap het vuur van een aanslag hier, een oplaaiend 
gewapend conflict daar. Verdeeldheid tot en met, scheuringen in gezinnen, dat kennen we ook: 
iemand net terug uit Engeland meldt mij dat niemand er over de Brexit wil praten; dat gaat 
onmiddellijk mis en men wil het gezellig houden.  
 
En dan zo’n bericht, gesproken door dezelfde man God die zegt: ‘Komt allen tot mij die vermoeid en 
belast zijt, en ik zal u rust geven’ (Mat. 11:28)? Kijk, dáár zitten we op te wachten, dáár heeft onze 
wereld behoefte aan: een schouder om op uit te huilen, een plek om je zorgen kwijt te kunnen, om 
een schouderklopje te krijgen en je schuld kwijt te raken. Haattaal, daar staat heel Twitter vol mee, 
en als godsdienst iets wil betekenen dan moet het toch een goed woord zijn over een vriendelijke, 
troostende, nabije God?  
 

* * * 
 
Aan mij dus de taak, te doen wat dominee/tekenaar Bert Kuipers jaren terug onvergetelijk 
afbeeldde: een man in een kerkbank, luisterend met ontzetting op zijn gezicht, zijn vrouw licht 
geïrriteerd naast hem fluistert: rustig nou maar, in de preek breit ‘ie het wel weer recht…’ 
 
Maar dat is een ondankbare taak. Op z’n best lukt het, de angel eruit te halen, en dan zegt u: Nou ja, 
ok, het zal wel die bedoeling hebben gehad, maar raken doet het me nog steeds niet, en ik leg het 
maar naast me neer. En op z’n slechtst lukt het niet eens, en blijft u zitten met nog meer vragen over 
die duistere evangelietekst.  
 
Een eerste punt dat misschien helpt: Jezus zegt niet dat hij vuur wil werpen op de aarde, dat hij dat 
zo graag doet en zo mooi vindt. Dat niet! Hij zegt, dat het de onvermijdelijke consequentie is van zijn 
weg. Dat is een bittere grondwet van deze wereld: dat liefde haat oproept, dat zachtmoedigheid 
mensen tot geweld kan aanzetten. Dat kunnen we begrijpen. 
 
Mensen die iets wilden veranderen in deze wereld, die roepen vaak reacties op. Dat kan zijn, omdat 
echte verandering vaak niet makkelijk gaat en niet zonder dat het iets kost. Het is hoog tijd dat er iets 
aan het klimaat gedaan wordt maar wij blijven rommelen in de marge, en wat doen we dan? We 
plakken de mensen die dat echt willen aanpakken het etiket ‘klimaatgekkies’ op, en we slagen erin 
de mensen die het goede met de aarde voorhebben af te schilderen als de boosdoeners, en zo 
blijven wij, die niets willen veranderen, buiten schot. 
 
We leren ook maar moeizaam van het verleden. Martin Luther King vormde een bedreiging voor 
blanken, die alles wilden houden zoals het was: geweldloosheid riep geweld op. We zouden dat toch 
kunnen herkennen?  
 
Zo is het met Jezus ook: zijn boodschap voor de armen gaat de rijken iets kosten, wie zomaar brood 
uitdeelt of mensen geneest, die komt aan belangen. Wie de vergeving van zonden in de aanbieding 
doet, die zet mijn collega’s de priesterklasse buiten spel: machtsposities worden aangetast! Als je die 
man z’n gang laat gaan met z’n ‘Rijk van God’ verhaal, nou, berg je dan maar! 
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Het zit zelfs nog dieper dan alleen maar onze posities en belangen. Soms merk je ook bij jezelf een 
diepe afkeer van iemand die écht goed is; is dat afgunst, niet-willen-geloven in een werkelijk goed 
mens zonder bijbedoelingen en verborgen agenda? Vegetariërs moeten het soms ontgelden, of 
mensen zonder auto, of mensen die principieel niet vliegen. Ze roepen weerstand op want ze stellen 
ons een vraag: zouden wij dat niet ook moeten doen? Er is niets mooiers dan ze op inconsequent 
gedrag te kunnen betrappen, want dan ben je ervan af: zie je wel, hij/zij is ook niet helemaal 
consequent, nu kan ik lekker doorgaan met helemaal niet consequent. Op die manier is ‘Gutmensch’ 
tot een scheldwoord geworden...  
 
Zo probeer ik, Jezus’ woorden een beetje invoelbaar te maken, als een beschrijving van een 
mechanisme dat werkzaam zal worden: haat tegen een goed mens. Voor Jezus zelf is dat bittere 
realiteit geworden, en voor zijn volgelingen zou dat ook zomaar kunnen, zegt Jezus. We kunnen dat 
begrijpen, en misschien helpt het iets dat we zulke mechanismen herkennen, en er iets minder 
makkelijk aan meedoen. Maar blij worden we er nog steeds niet van, denk ik.  
 

* * * 
 
Jeremia dan. Jeremia 23 vers 23 is één van de merkwaardigste verzen van de bijbel. U hoorde het 
goed: God laat daar met nadruk weten, dat hij een ‘god van veraf’ is, en géén god van dichtbij. Dat is 
zó ongehoord dat sommige vertalingen er een draai aan geven, en het gewoon weer omkeren, maar 
het staat er echt: God is niet dichtbij maar veraf, en met opzet. Dat is vreemd, want zoek maar op (ik 
heb dat gedaan, ooit, serieus): overal waar God veraf is, daar is iets mis. God wordt gesmeekt dichtbij 
te komen (Ps. 10:1; 22:11; 38:21 enz.), en God op zijn beurt kritiseert mensen die hem ‘dicht bij hun 
mond maar ver van hun binnenste’ hebben (Jer. 12:2). 
 
‘Veraf’ is sowieso geen positief begrip, ook niet bij ons. Iemand die ‘veraf’ blijft, die ‘niet dichtbij’ 
komt, daar heb je niet veel aan. Die wil zich niet aan jouw leven, jouw sores eventueel, branden, 
maar blijft op veilige afstand. Politici krijgen te horen dat ze ‘te ver’ van de gewone mensen af staan; 
je baas noem je ‘afstandelijk’ als zij niet persoonlijk in jou geïnteresseerd is. 
  
Tegelijk leren we in het pastoraat, dat we moeten letten op de juiste verhouding van nabijheid en 
afstand. Te ver af blijven is kil en koud; maar te dichtbij komen, dan kan er ook van alles misgaan. Je 
hoeft dan nog niet eens te denken aan het échte grensoverschrijdend misbruik, op zoveel plekken en 
ook in de kerk, in de hulpverlening – wat komt er veel boven. Maar ook wanneer het niet zó 
dramatisch uit de hand loopt kan er een teveel aan nabijheid zijn. Wie té dicht zit op een persoon in 
een conflictsituatie, kan het zicht verliezen op wat beide partijen bijdroegen aan het probleem. 
Afstand houden in een conflict kan verheldering brengen en voorkomen dat je door één of door 
beide partijen geclaimd wordt, partij wordt gemaakt. 
 
Precies dát is aan de orde in dit vers, waar God zijn afstand benadrukt. Hij neemt afstand, omdat hij 
veel te veel wordt gebruikt als een vlag op een menselijke modderschuit.  
 
Heel kort de aanleiding: de profeet is in gesprek, in twistgesprek, met collega’s die er vrolijk op los 
oreren, en in naam van de Eeuwige allerlei moois profeteren, precies naar de wensen van het volk. 
Jeremia noemt dat ‘dromen’ en ‘leugens.’ Hij bedoelt niet dat de woorden van zijn collega’s 
onoprecht zijn – misschien geloven ze het zelf wel! – maar dat het lege, loze woorden zijn. Je zou 
willen dat ze waar zijn, maar ze zijn het niet. Heilsprofeten, die horen we graag, maar klopt het ook? 
Je zou de mensen willen geloven die zeggen dat er niks aan de hand is met onze planeet, dat het met 
die opwarming wel losloopt, dat je rustig door kunt gaan met groei en expansie – maar als we eerlijk 
zijn voelen we wel aan, hier klopt iets niet. 
 
Ook God wordt in dat spel betrokken. ‘With God on our side’, met God aan onze kant, we zullen het 
niet snel meer zeggen. Maar het vrome woord van een God die altijd nabij is, één en al liefde, die als 



 3 

vanzelf aan onze kant staat, alles goed vindt en met de mantel der liefde bedekt, dat woord is niet 
waar. God blijft op afstand, op kritische distantie, waar mensen hem willen claimen – en toen wilde 
ik schrijven ‘dat doen we tegenwoordig niet meer zo opzichtig’, en toen dacht ik aan Thierry Baudet 
en zijn opmerking ‘God is rechts’. En dat is het dus precies: ik geef dit voorbeeld niet om het over de 
politiek van Forum voor Democratie te hebben, maar over de theologie: God als etiket, als vlag. ‘Wij 
zijn rechts dus onze nabije god, is het ook’ – daar is het gebeurd met alle oprecht geloof. Als God niet 
meer God kan zijn, met zijn woord als vuur, en als een hamer die rotsen verbrijzelt, laten we dan zijn 
Naam maar niet meer noemen.  
 
Wat dan nu: een nieuw dogma, dat God niet nabij maar veraf is, en kritisch? Laten we dat maar niet 
doen. Misschien moeten we al die ‘God is’ zinnen maar eens een poosje achterwege laten. God is 
niet zozeer, God geschiedt, God gebeurt. En waar Hij gebeurt, daar is één van zijn geheimen dat Hij 
weet van de juiste afstand. Hij neemt soms afstand, waar mensen hem al te zeer voor zijn karretje 
spannen. Waar mensen met wapens gezegend in zijn naam ten strijde trekken, zou hij daar niet zijn 
aangezicht van ellende verbergen? Waar mensen hem als een stam- of volksgod van hun eigen 
richting beschouwen, zou hij zich daar niet verre van houden? 
 
Waar mensen over God spreken alsof ze hem in hun binnenzak hebben, zonder vraagtekens, zonder 
zoeken, zonder respect voor zijn anders-zijn, zijn ‘heiligheid’ in bijbelse termen – zou Hij daar wel 
dichtbij willen zijn? Dat is wat er op het spel staat. Waar leugenprofeten hun wensdromen uitgeven 
voor woorden van God, daar laat God zich kennen als de Heilige, als God-veraf. 
 
Maar omgekeerd: waar mensen in de ellende zitten, zich ver van God wanen, zich vergeten voelen, 
zich verloren voelen in schuld – denk aan de tollenaar die van verre bleef staan, die had het door! – 
zou God daar juist niet dichtbij zijn, rakelings nabij? En daarom zijn die bijbelse woorden die je óók zo 
vaak leest, over Gods nabijheid, niet zomaar onwaar, maar ze moeten wel op het goede moment 
klinken. Want God als verlengstuk van onze gedachten, als etiket, als crème op onze pudding – en 
hoe meer de kerken leeg raken, hoe meer de neiging om geloof en kerk zo te verkopen – dat is 
uiteindelijk de dood in de pot. 
 

* * * 
 
Het zijn geen eenvoudige teksten vanmorgen. En toch zou ik ze niet graag overslaan, want ze hebben 
een tegoed tegenover de al-te-bekende teksten over de goede Herder en de grazige weiden. Ze leren 
ons te zoeken naar God in deze ingewikkelde wereld, en te weten waar we hem verwachten mogen, 
en waar niet. 
 
Jezus doet alsof dat zo simpel is als het weer voorspellen – helaas, was het maar waar. Zelfs met het 
weer gaat het, ondanks al onze satellieten en rekenmodellen, soms toch nog anders dan verwacht; 
hoeveel moeilijker is het, maatschappelijke bewegingen te begrijpen, te duiden en te voorspellen. En 
wie zal de volgende stap durven doen, daarin ook Gods geschiedenis aan te wijzen? 
 
Maar we hebben wel iets. We hebben een richtlijn, een maatstaf meegekregen – de Thora, de 
wetten van recht en gerechtigheid. We hebben profeten die ons op de huid zitten als we ons daarvan 
af proberen te maken. En we hebben een voorbeeld gekregen, een mens waarin God ons nabij is 
geweest zoals nooit tevoren. Dat moest wel misgaan, zoveel nabijheid van God, van het goede, van 
liefde. Dat ging ook mis – en toch ook weer niet. Van dat geheim leven we. 
 
Vandaag wordt ons gevraagd, dáár bij stil te staan dat God soms afstand neemt, en met reden. Aan 
ons de opdracht, hem niet alleen te vragen om zijn nabijheid, maar ook te zorgen dat Hij graag in ons 
midden wil verkeren. Amen. 
 


