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Een derde van alles wat ik zeg is niet waar,

alleen weet ik niet welke een derde dat is...

(N.T. Wright)
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YourStorY, the Book

BaBoeSjka

P raag is een stad van verhalen. Ik ben er meerdere keren op vakantie geweest 

en op werkweek met de leerlingen van mijn school. In de opera van Praag 

werden de mooiste stukken van Verdi opgevoerd en in de poppentheaters de 

muzikale verhalen van Mozart. Leerlingen vertelden de geschiedenis van Praag 

op de tientallen pleinen en ik vertelde mijn leerlingen altijd het verhaal van de 

Golem:

De Joodse gemeenschap leefde onder de wijze leiding van Rabbi Löw, maar had het 

moeilijk. Altijd dreigde het gevaar dat koningen het leven van de Joden zuur zouden 

maken of dat misdadigers zich tegen hen zouden keren. Om een sterke hulp te schep-

pen liet Rabbi Löw in het diepste geheim klei uit de Moldau halen. Van deze klei 

schiep hij een reusachtige pop. De pop kwam tot leven doordat Rabbi Löw rook in 

zijn neusgaten blies.

De Golem was een groot succes. Hij hielp in het huishouden van de rabbi en waakte 

’s nachts in de Joodse wijk van Praag. Niemand durfde de Joodse gemeenschap nog 

iets aan te doen en misdadigers kozen het hazenpad. Toch kon de reus niet altijd 

goed met zijn krachten omspringen. Zo trok hij op een dag een hele boom uit de 

grond omdat zijn meester hem had gevraagd een plantje mee te nemen en op een 

ander moment nam hij de hele put mee terwijl hij alleen maar een emmer water 

moest halen.

De geweldige kracht van de Golem viel op. Een generaal dacht bij zichzelf: als ik 

deze reus voor mijn leger zou kunnen inzetten, dan zal geen enkele vijand tegen mij 

zijn opgewassen. En dus ging hij naar Rabbi Löw om de Golem te kopen. Hij ver-

telde hoeveel vijanden hij wel niet zou kunnen verslaan en dat het hele rijk veilig zou 

zijn met hulp van de Golem. Hij bood de rabbi enorme rijkdom aan in de vorm van 

goudstukken.

Maar Rabbi Löw ging niet op het aanbod in. Hij begreep hoe gevaarlijk zijn creatie 

kon zijn in de handen van machthebbers en generaals. Daarom besloot hij in het 

geheim opnieuw een toverformule uit te spreken over de Golem waarmee hij zijn 

oorspronkelijke scheppingswerk omkeerde. De reus werd weer gewoon rivierklei. 

Hij gaf zijn dienaren de opdracht de klei te verspreiden over de straten van Praag.

Loop je vandaag door de straten van de Joodse wijk, dan is er een goede kans dat er 

een stukje van de Golem aan je voeten kleeft!
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Voor een goede luisteraar heeft dit verhaal meerdere dimensies. Het gaat 

over de pijnlijke geschiedenis van het Joodse volk in Praag, over de strijd 

voor hun eigen veiligheid. Maar op een dieper niveau gaat dit verhaal 

over de schepping van de mens: het is ontleend aan het bijbelse verhaal 

van de schepping van de mens. Ook de mens is een wezen met enorme 

potentie, maar tevens een gevaar voor zijn omgeving als hij zijn kracht 

niet kent. De mens is ronduit gevaarlijk in de handen van machthebbers 

en generaals. Het is dus een verhaal over de mens. Om precies te zijn: een 

Joods verhaal over de schepping en vernietiging van de mens en zijn mis-

bruikte macht.

Praag is een stad van verhalen. Voordat ik ooit het verhaal van Rabbi Löw 

en de Golem had gehoord, werd ik op vakantie gevraagd om een verhaal 

te houden voor een jongerenkoor dat optrad in een kerk en op het grote 

plein in Praag. Het moest een evangelisatieverhaal zijn om mensen aan 

te sporen christen te worden. Aangezien de vaste spreker op het laatste 

moment niet kon werd ik gevraagd. Mijn verhaal ging in grote lijnen als 

volgt:

Het centrum van Praag is in twee delen verdeeld door de rivier de 

Moldau. De ene kant kent het oude centrum, de Joodse wijk, het Wen-

ceslasplein en de beroemde astronomische klok. De andere kant het ko-

ninklijk paleis, gelegen op een behoorlijke heuvel. Stel je voor, er is geen 

metro of brug, maar je wilt naar de andere kant, naar de koning. Hoe kom 

je daar? Op een dag wordt er een brug gebouwd: de Koningsbrug. De brug 

staat vol met beelden van heiligen, maar in het midden staat het beeld 

van Jezus die een kruis draagt. Vergelijk Praag nu eens met onze wereld 

en die van God, de Koning. Om van onze wereld naar de wereld van God 

te kunnen gaan is er ook een brug. Ook die brug kent een stervende Jezus. 

Door Jezus’ dood kunnen we van de ene kant naar de andere kant. Van 

onze wereld naar Gods wereld.

In mijn jonge, creatieve, maar enigszins naïeve wereldbeeld schiep ik een 

verhaal dat in essentie bestaat uit twee werelden en een escape van de 
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ene naar de andere. We moeten onze wereld achterlaten en via de dood 

van Jezus naar Gods wereld gaan, de hemel. We verlaten onze tijd en gaan 

naar de eeuwigheid. 

Een goedbedoelde maar minder geslaagde poging om Gods verhaal te 

vertellen. En toch hebben we verhalen, metaforen, beelden nodig om 

Gods verhaal met ons mee te dragen. De verhalen geven antwoorden 

op grote vragen als: Waar is God in deze wereld? Wat doet God aan het 

lijden? Waarom ben ik hier? Hoe worden we vrij van schuld en schaamte? 

Hoe moeten mensen met elkaar omgaan? Hoe zit het met die Bijbel? 

What about Jesus? Wat is de zin van de kerk? Werkt God ook vandaag 

nog? En hoe zit het met de toekomst?

Wij mensen gebruiken verhalen om deze vragen te beantwoorden. Soms 

zijn het korte verhalen, beelden van een brug met twee oevers, twee 

wegen met een hel en een hemel aan de horizon, een tekening met een 

ravijn en een kruis. Meestal zijn het abstracties van het langere, veel com-

plexere verhaal. 

Brian McLaren noemt dit the Six-Line Story (A New Kind of Christianity, 

2010). De schepping (1), de val (2), het leven in opstand tegen God (3), de 

redding door Jezus (4) en het leven in de hemel (5) of het oordeel naar de 

hel (6). Deze Six-Line Story is de basis voor veel christelijke activiteiten, 

kerkelijke missiestatements of evangelisatie-activiteiten. Het is de moti-

vatie voor kerken om te bestaan of om missionair te worden.

Anderen lezen de Bijbel op een vrijzinnige manier. De Bijbel wordt 

ontdaan van allerlei ongeloofwaardige wonderverhalen en mythes. De 

hoofdpersonen worden voorbeelden en de tekst een inspiratiebron. Bin-

nen deze stroming relativeert men heel graag elke exclusieve claim van 

de Bijbel of zelfs van Jezus zelf. Men gaat, vaak goedbedoeld, op zoek 

naar meer humanistische overeenkomsten tussen religies en ideologie-

en. Het verhaal wordt niet alleen vlak, maar ook risicoloos, niet uitdagend 

en verschrikkelijk saai. Kinderen van vrijzinnige ouders hebben meestal 

ook niet veel zin om hun bed uit te komen voor dit verhaal.
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Altijd was ik bang voor de onmogelijke keuze tussen fundamentalisti-

sche orthodoxie en vrijblijvende vrijzinnigheid. Nooit kon ik mijn passie 

voor gerechtigheid en duurzaamheid combineren met de evangelische 

variant van het verhaal, of mijn passie voor Jezus met de vrijzinnigheid. 

Ook was het lastig om binnen de orthodoxie aan te komen met twijfel, 

kritiek of wetenschappelijke inzichten. Maar aan de andere kant kon de 

vrijzinnigheid weer niets met enthousiasme, lofprijzing en wonderen. Ik 

was nergens ‘thuis’.

Meer dan ooit voel ik me onderdeel van een nieuwe generatie gelovigen 

of zoekers die deze keuze niet langer pikt. We willen een nieuw soort 

christendom, een nieuwe missie voor de kerk, frisse verhalen die beant-

woorden aan onze diepste verlangens en hoop. Maar ook verhalen die 

ruimte geven voor pijn, twijfel of zelfs ongeloof. We willen een kerk die 

zowel inclusief is, naar mensen toe, als exclusief, in haar visie op Jezus. 

Vol diversiteit als een ware eenheid. Een gemeenschap van daad en 

woord, wonder en wetenschap. Ik heb in ieder geval geen zin meer om te 

kiezen tussen twee keer niks.

De nieuwe generatie wil een beter antwoord. Daarom is er een nieuwe 

verwoording van een oud verhaal nodig. Nieuwe metaforen. Nieuwe en 

krachtige beelden. Verhalen die je kunt uitleggen aan kinderen, jongeren 

en nieuwe gelovigen. Verhalen die je inspireren om naar de kerk te gaan 

en om aan de slag te gaan in de wereld. En tevens verhalen die de passie 

voor Jezus en het gebruik van de ratio niet tegen elkaar uitspelen.

Ooit sprak ik met iemand over de kracht van christelijke cursussen. Ik 

had kritiek op de inhoud van die cursussen, hoewel ik de vorm van de 

kleine groep en de maaltijd weer prima vond. Mijn vragen bestonden 

vooral uit de kort-door-de-bochttheologie achter zo’n cursus. In essentie 

was het de Six-Line Story, met een sausje van de heilige Geest en ervaring 

er achteraan. De persoon met wie ik sprak was het eens met mijn kritiek. 

Inhoudelijk is deze verre van volledig, maar er was volgens hem ‘geen be-

ter alternatief’. En hij had gelijk... mijn theologie kon ik niet uitleggen aan 
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mijn jongeren. Mijn zoekende kids vielen in slaap bij mijn 110 pagina’s 

tellende Prezi over de theologie van N.T. Wright voor dummies.

Toch is het nodig. En niet alleen omdat de Six-Line Story volgens mij niet 

waar is. Ze kan in sommige gevallen ook gevaarlijk zijn. Er zijn allerlei 

uitglijders te verzinnen als gevolg van een karikatuurverhaal: oorlogen 

in naam van religie, goedpraten van slavernij, wonderen die niet echt 

zijn maar wel verdedigd worden, dreigen met de hel en het opleggen van 

angst. Aan de andere kant kan vrijzinnigheid leiden tot moralisme, het 

niet meer gebruiken van de naam van Jezus of geforceerd eenheid zoeken 

tussen verschillende religies. 

Tijd voor een nieuw verhaal, een nieuwe metafoor. Een kijk op de Bijbel, 

God en Jezus, Israël en de kerk. Een helder plaatje waarmee ik je wil uit-

dagen tot een nieuwe verwoording van een oud geloof.

Opnieuw is Praag de bron. Er zijn daar veel winkeltjes waarin je een ba-

boesjka kunt kopen. Baboesjka is Russisch voor ‘moedertje’ of ‘omaatje’. 

In Praag kocht ik een baboesjka met daarin een opa, met daarin een kip 

en daar weer in een gouden ei. Het leuke aan deze baboesjka is dat het een 

verhaaltje vertelt, het Russische sprookje van de kip en het gouden ei:

Er was eens een niet-zo-gelukkig oud echtpaar. Ze bezaten slechts één 

kip. Maar op een goede morgen legde de kip niet zomaar een ei... het was 

een gouden ei. Het echtpaar was opeens zeer gelukkig. Ze gingen plannen 

maken: wat konden ze allemaal wel niet met het gouden ei doen? Maar in 

hun enthousiasme stootten ze tegen de tafel en het ei viel op de grond en 

brak. Het ei bleek alleen aan de buitenkant van goud te zijn. Het echtpaar 

was nu ontroostbaar en boos op elkaar. Om de vrede te herstellen sprak 

de kip: ‘Zal ik elke morgen een gewoon ei leggen zodat jullie te eten heb-

ben?’ En dat deed ze.

De moraal van dit verhaal is dat je gelukkig moet zijn met de gewone din-

gen van het leven en dat luxe je alleen maar zal teleurstellen.

Andrew Perriman gebuikt in zijn boek Re:Mission (2008) de baboesjka 
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als vergelijking met het bijbelse verhaal. Er zijn in de Bijbel verschillende 

verhaallagen, van groot naar klein. Perriman noemt dit de ‘macrokosmos’ 

van de grote wereld en de ‘microkosmos’ van het volk Israël. Binnen in 

het grote verhaal van de wereld bevindt zich het kleine verhaal van Israël, 

met ongeveer dezelfde vragen en problemen.

De lijn van groot naar klein kun je nog verder doortrekken in de metafoor 

van de baboesjka en zo kom je tot vier lagen:

1. De schepping

2. Het volk Israël

3. Het volk in ballingschap

4. De komst van de messias

Het is niet alleen een beweging van groot naar klein, van macro- naar 

microkosmos, maar ook een beweging van crisis naar verlossing of ant-

woord. Hetbijbelse verhaal kent verschillende problemen en vragen 

en daarbij behorende oplossingen en antwoorden. Ik wil het volgende 

schema voorstellen:
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De eerste vier poppetjes van de baboesjka zijn dus de vier grote verhalen 

uit de Bijbel, tot aan de komst van de messias.

1. Het verhaal van schepping en crisis. (baboesjka 1)

2. Het verhaal van de roeping van Abraham  

en de formatie van Israël. (baboesjka 2)

3. Het verhaal van de ballingschap van Israël  

en het verlangen naar Gods rijk. (baboesjka 3)

4. Het verhaal van de komst van de messias,  

de verlossing van het volk. (baboesjka 4)

Dit verhaal gaat na de komst van Jezus natuurlijk verder. Jezus zelf vult 

zijn rol als messias op een heel specifieke manier in. Hij kiest ervoor om te 

dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. (Marcus 10:45) Toch lijken 

de Romeinen te winnen: de Romeinse keizer vernietigt Jeruzalem en de 

vraag is dan: wie is de ware ‘Heer van de Wereld’? En hoe zal het aflopen 

met de roeping van Abraham om ‘tot zegen van de volken te zijn’? En 

komt de schepping als geheel weer in beeld? Daarom gaat dit boek als 

volgt verder:

5. Het verhaal van ‘Jezus de Heer’.  

(= het verhaal van baboesjka 3)

6. Het verhaal van het vernieuwde volk van God.  

(= het verhaal van baboesjka 2)

7. Het verhaal van de nieuwe schepping.  

(= het verhaal van baboesjka 1)

De verschillende lagen van het verhaal hebben veel met elkaar te maken. 

Het is niet een opeenvolgend verhaal, maar alles hangt met elkaar samen. 

Het zou te simpel zijn om te zeggen: de wereld begint met de schepping 

en eindigt met de herschepping, ook al is het niet helemaal onjuist. Er is 

in de Bijbel op veel verschillende punten sprake van schepping en her-

schepping. God schept nieuwe dingen, geeft genezing, roept (schept) een 

nieuw volk en herschept dit volk. De opstanding is de nieuwe schepping 
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en de christenen hebben reeds deel aan de nieuwe schepping. Daarom is 

de baboesjka een beter beeld: de verhalen zitten in elkaar!

Een belangrijke sleutel om de Bijbel te lezen is het begrip ‘ballingschap’. 

Je kunt dit woord gebruiken in plaats van het absolute woord ‘zondeval’ 

(een historisch moment dat daarna alles in een negatief daglicht zet). Er 

bestaat niet zoiets als ‘erfzonde’ en het is niet nodig om na het incident in 

de hof van Eden alles vanuit zonde te bezien. In de Bijbel is er vele malen 

sprake van ‘zondeval’, alleen heet het ‘ballingschap’. Adam en Eva gingen 

in ballingschap, maar Kaïn moest ook vluchten, de bewoners van Babel 

moesten weg van hun toren, Abraham vluchtte naar Egypte en Jakob 

naar Laban, Jozef werd als slaaf verkocht en de familie van Jakob moest 

door hongersnood weg, David moest vluchten voor Absalom, het noorde-

lijke rijk viel voor Assyrië, Jeruzalem ging in ballingschap, Jezus ging de 

woestijn in en stierf aan het kruis. Uiteindelijk werd Jeruzalem in 70 na 

Christus vernietigd door de Romeinse legioenen.

De val zit dieper dan de appel.

Overal in de Bijbel is er sprake van herstel, exodus, verlossing, thuis-

komst, genezing en nieuwe schepping. Mozes, Jesaja, Jeremia en Ezechiël 

spreken in allerlei verhalen en beelden over de verlossing uit de crisis. Dit 

is dus niet alleen aan het ‘einde der tijden’, maar komt steeds opnieuw 

onze geschiedenis binnen. 

Ook vandaag.

Het bijbelse verhaal zit dus vol met verschillende variaties op de ‘val’ en 

variaties op ‘herstel’. Het zou echter te ver gaan om de Bijbel te zien als 

een boek vol verschillende voorbeelden van deze thema’s. Het is een boek 

met een climax, een kern.

De metafoor van de baboesjka laat zien dat het verhaal van de messias, 

het verhaal van Jezus en de komst van Gods rijk de climax is, de kern van 
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de baboesjka. Na de climax is de wereld vanuit Gods perspectief wel de-

gelijk anders. De komst van Jezus is de kern van het verhaal, maar ook de 

unieke richtinggever. Jezus kiest uit vele verschillende mogelijke oplos-

singen een specifieke oplossing: dienen, liefhebben en zichzelf geven.

Daarmee is Jezus niet alleen de crux in het verhaal, maar ook het voor-

beeld. Als ‘fundament’ laat Hij zien hoe ‘de rest van het gebouw gebouwd 

moet worden’. Hoe Hij ‘de muziek speelt’ is bepalend voor ‘de melodie en 

het thema van de rest van de uitvoering’.

Natuurlijk moet je goed onthouden door wie en waarom het verhaal van de 

Bijbel geschreven is. Het is geen verhaal uit de hemel. De Bijbel is geen 

woord van God alsof het door God aan ons in boekvorm is gegeven. Het 

gebeuren in de Bijbel, de omwentelingen, de roepingen zijn geen mense-

lijke uitvinding alsof wij het vanaf beneden zouden hebben bedacht. Het 

is geen keuze van mensen maar uitverkiezing door God.

De gebeurtenissen, de roepingen, de omwentelingen zijn Gods woord 

aan ons. Hij roept en daarom noemen we de Bijbel ‘Gods Woord’. Niet 

vanwege de letter, maar vanwege zijn roepstem. De letters, de boeken, de 

woorden met een kleine ‘w’ zijn van ons. Het zijn interpretaties, uitwer-

kingen en implementaties van het Woord dat we horen van God.

De Bijbel en dus het verhaal van de baboesjka laat zien waarom we be-

staan, wat ons doel is, wie we zijn en waar we naar op weg zijn. Dit ge-

beurt in de Bijbel met vallen en opstaan en dus is de Bijbel zelf helemaal 

niet ‘onfeilbaar’ maar juist complex, rafelig, ruw, in beweging, vol interne 

discussie. Het is een bibliotheek vol verhalen en de cumulatieve herinne-

ring van Gods volk. De Bijbel getuigt echter wel van Gods trouw en van 

zijn plan. Hij gaat door en vindt zijn weg te midden van feilbare mensen. 

Zou God meegaan in onze wens om de Bijbel tot een kloppend dogma-

tisch systeem of tot een absolute waarheid te maken? Misschien wil Hij 

ons laten weten dat Hij zelf waarheid is en dat we Hem kunnen vertrouwen. 

Daarom is het verhaal van de baboesjka niet simpel, maar wel eenvoudig: 

volg God in zijn verhaal en vertrouw op Hem!
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Jij en ik zijn onderdeel van het verhaal van de baboesjka en van de Bijbel. 

We zitten tussen de 2e en 1e laag van het verhaal, na de climax, in dit boek 

in hoofdstuk zeven. De verleiding is groot om het verhaal ‘fast forward’ 

te zetten naar het laatste hoofdstuk. Toch is het onmogelijk om ons ver-

haal te snappen en onze plek in te nemen zonder kennis te hebben van de 

baboesjka als geheel. Daarom beginnen we gewoon bij het begin.

Maar je snapt al wel dat we niet meer in de ‘van-buiten-naar-binnen’-

beweging zitten. We leven na de climax van het verhaal en voor de afloop 

van het verhaal. We hoeven de geschiedenis van de Bijbel niet te herhalen 

en alles te kopiëren. De Bijbel is dan ook geen ‘modelboek’. We kunnen 

onszelf de vraag stellen: waar zit ik in Gods verhaal en wat betekent dat 

voor mijn leven vandaag?

Daarom is dit een boek met een eenvoudige metafoor. Vier lagen van de 

baboesjka uitpakken en weer inpakken. Maar let op: het heeft grote con-

sequenties voor je visie op de Bijbel, God, Israël, Jezus, de kerk en je eigen 

rol. De komende zes hoofdstukken zetten de verschillende lagen uiteen. 

Het zevende hoofdstuk over onze missie voor vandaag is een korte epi-

loog. De uitwerking daarvan voor ons leven van vandaag is te lezen in 

mijn eerdere boek, Heerlijk eenvoudig.

Op naar het eerste verhaal, de eerste, buitenste laag van de baboesjka.
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Pop één:

Goede schepping,

gebrokenheid & machten

.
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goede Schepping, geBrokenheid & machten

D e Bijbel had op de volgende manier kunnen beginnen:

Aan de rivieren van Babel,

daar zaten wij treurend,

en dachten aan Sion.

In de wilgen van op de oever,

hingen wij onze lieren.

Daar durfden onze bewaker

te vragen om een lied,

daar vroegen onze beulen:

‘Zing voor ons

een vrolijk lied uit Sion.’

Hoe kunnen wij zingen

een lied van de heere

op vreemde grond?’

(Psalm 137:1-4)

Het had gekund. Een groot deel van de Bijbel is tot stand gekomen in de 

tijd van de Babylonische ballingschap (rond en na het jaar 570 voor Chris-

tus). Stel je voor dat een kind daar aan zijn vader vraagt: ‘Wie zijn we? 

Waarom zijn we hier? Waarom wordt dit ons aangedaan? Wanneer gaan 

we weer naar huis?’ Wat zal die vader dan antwoorden?

Misschien was het helemaal niet vreemd geweest voor de vader om te 

beginnen met zo’n klaaglied. Als wij vandaag vragen naar de zin van het 

leven of naar het waarom van het lijden, dan is het ook niet vreemd om 

te beginnen bij de moeilijkheden of zorgen waarmee je te kampen hebt. 

En toch is dit niet de start van het Joodse verhaal geworden. De Joodse 

vader leert dat het verhaal op een andere manier begint. Maar voor ons 

als latere lezers is het noodzakelijk om in de huid van een Joodse balling 

te kruipen. Je zit daar aan die rivier van Babel en je verhaal begint met een 

geweldige verbeelding:
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In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1:1)

Een ongelooflijke kracht komt los als je mensen in hun situatie een beeld 

kan meegeven dat alles in een ander licht plaatst. Hier wordt gesproken 

over een God die niet alleen de hemel heeft gemaakt, maar ook een plaats 

om te wonen: de aarde, het land. Als de Joodse vader zijn kind iets wil ver-

tellen, dan begint hij met: de God van de hemel heeft voor ons een plaats, 

erets: het land, de aarde. Het land was het beloofde land.

O ja. Maar waarom zitten we dan in zo’n dode en woeste plaats? Ons land, 

onze erets is juist vernietigd. Hoezo, een eigen plaats als we in balling-

schap zijn? Heeft het zin om over God te praten als je midden in het lijden 

van deze realiteit zit? De vader gaat verder:

De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods 

geest zweefde over het water. (Genesis 2:2)

God is aanwezig in het lijden van zijn mensen. Hij hoort hun vragen en 

geeft als antwoord: Ik zie het! Ik zie de woestheid, Ik zie de dood, Ik zie de 

duisternis. Ik ben een plan aan het bedenken om hier in te grijpen. Ik ben 

als een vogel die aan het broeden is. Straks wordt zichtbaar wat er gaat 

gebeuren. Dan wordt mijn plan ‘geboren’.

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. (Genesis 1:3)

En daar begint het verhaal. Midden in onze duisternis is er opeens dat 

licht. Midden in de ziekte is er troost, midden in de oorlog ontwaar je te-

kenen van naastenliefde, midden in de eenzaamheid voel je opeens een 

arm om je heen. 

God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht 

noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd mor-

gen. De eerste dag. (Genesis 1:4)
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De vader vertelt het verhaal aan zijn kind met in zijn achterhoofd de we-

tenschap dat ze als volk anders mogen zijn, niet als de duisternis rondom 

hen, maar als het licht dat goed is. Het is een verhaal om je mee te identifi-

ceren. Wij zijn dat volk dat leeft in het licht om licht voor de wereld te zijn. 

We zijn ‘gescheiden’ van de duisternis, we zijn Gods alternatief op woest-

heid, dood en duisternis. 

De verhalen van Genesis 1 zijn niet bedoeld om te lezen als alternatief 

op een evolutietheorie. Het gaat helemaal niet om een verklaring van het 

bestaan van het leven in wetenschappelijke zin. Helaas vallen veel men-

sen van hun geloof als ze dit verhaal niet meer letterlijk kunnen opvatten. 

Helaas vinden sommige mensen het nodig dit verhaal met hand en tand 

te verdedigen tegen aanvallen van de boze wetenschappelijke buitenwe-

reld. Een andere mogelijkheid is dit verhaal te bestempelen als ‘slechts in 

figuurlijke betekenis’, ‘slechts symbolisch’. Ik geloof ook in de figuurlijke 

en symbolische betekenis, maar niet in het woord ‘slechts’. Het is een 

enorme daad van nieuwe schepping. Duisternis wordt licht. Een wonder! 

Voor de ballingen was dit niet ‘slechts’ een symbolisch verhaal. 

Het was HET verhaal.

Dit verhaal leidt ertoe dat er op de morgen van de eerste dag van de week 

vrouwen naar een graf gaan. Het was avond geweest en het werd morgen: 

de eerste dag. En bij dat graf was er geen dood meer maar leven, geen 

duisternis meer maar licht. Het verhaal van schepping staat niet alleen 

aan het begin, maar is ook de climax van ons verhaal: de opstanding van 

Jezus uit de dood, de eerste dag van de nieuwe schepping.

En dan het verhaal van de schepping van de mens. In Genesis 1 komen 

we al in beeld. God maakt op de eerste drie dagen scheiding tussen licht 

en donker, dag en nacht (1), tussen de watermassa boven en onder, atmo-

sfeer en zee (2) en tussen zee en land (3). Het is alsof God eerst het toneel 

opbouwt door drie keer alles een plek te geven, door het te scheiden. De 

volgende drie dagen worden de toneelspelers gemaakt. De spelers op het 
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toneel worden tevens aangeduid als ‘heersers’ en soms als wezens die de 

werkelijkheid ‘vullen’ met hun aanwezigheid. Ze beheersen of vullen dat 

deel van de werkelijkheid. Eerst de zon als heerser over de dag en de maan 

en sterren als heersers over de nacht (4). De vogels mogen de atmosfeer 

vullen en de vissen de zee. God zegent ze en geeft ze de opdracht vrucht-

baar te zijn en talrijk te worden (5). 

En dan op de laatste dag worden de landdieren en de mens gemaakt (6). 

Alle soorten dieren. Maar opeens loopt daar een wezen rond dat ‘lijkt op 

God’. 

Mens. Ish en Isha, man en vrouw.

Er wordt letterlijk gesproken over de mens als het beeld van God. Een 

icoon. In de oude culturen plaatsten de koningen beelden van zichzelf in 

het hele land en ook in de overwonnen gebieden. Overal waar het beeld 

van de koning was, daar was hij zelf. Daar was zijn macht, daar was zijn 

wil wet. De ballingen leven in een vreemd land waar overal beelden van 

Nebukadnessar staan, de Babylonische koning. Hun eigen land is over-

wonnen door deze koning en nu moeten zij knielen voor zijn beeld, zijn 

icoon.

Daarom is dit verhaal zo’n omkering, een geweldige bron van inspiratie: 

de wereld zien door Gods ogen. God maakt beelden van zichzelf, iconen, 

en plaatst ze midden in deze donkere wereld. Zij mogen talrijk worden, 

de aarde bevolken en haar onder hun gezag brengen. Daar waar zij zijn, 

daar is Hij. Daar waar hun gezag geldt, daar is zijn wil wet. De schepping 

van de (nieuwe) mens is de eerste aanwijzing voor de komst van Gods 

koninkrijk. Het is er al vanaf het begin.

God ziet dat zijn schepping ‘goed’ is. Op de zesde dag zegt God: het is ‘zeer 

goed’.

‘Het is volbracht!’ 
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Nadat God zijn schepping had volbracht, rustte Hij. De zevende dag werd 

gezegend en heilig verklaard. Vergelijk dit met de woorden van Neo in The 

Matrix; Revolution, nadat hij de laatste vijand, agent Smith als virus, heeft 

verslagen door alle duisternis in zichzelf op te nemen. Neo sterft en de 

architect zegt: ‘Het is volbracht.’ Of Frodo die net met Sam ligt uit te hij-

gen op een rots buiten Mount Doom nadat de ring in de afgrond is geval-

len en Sauron, de heer van de duisternis, is verslagen. Frode zegt: ‘Het is 

volbracht.’ Of anders Jezus die sterft aan het kruis op de zesde dag van de 

oude schepping. Hij draagt de duisternis van de macht van Rome om zijn 

volk te redden en zegt: ‘Het is volbracht!’

Er staan in de Bijbel veel meer scheppingsverhalen. Psalm 8 is in dit kader 

ook niet onbelangrijk.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,

de maan en de sterren door u daar bevestigd,

wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,

het mensenkind dat u naar hem omziet?

(Psalm 8:4-5)

De schrijver van deze psalm is diep onder de indruk van de sterrenhemel. 

Wat ben ik klein. Om daarna het verhaal over de mens op te pakken: hij 

is bijna goddelijk. De mens als God? Maar natuurlijk! Is dat ook niet hoe 

we de werkelijkheid ervaren? Er is die geweldige natuur, dat kunstwerk. 

Maar er is ook de mens als schepper en liefhebber!

Of je nu in God en de schepping gelooft of niet, of een beetje, je kent vast 

wel van die dagen dat je in een bos bent en het licht op een bepaalde ma-

nier door de bladeren valt. Het lijkt alsof jij de eerste bent die het verloren 

paradijs hebt ontdekt! Of die koude morgen dat je vanaf je fiets kijkt naar 

de wei, de knotwilgen, de koeien en de schapen, maar vooral naar de zil-

veren deken van de dauw waar het morgenlicht doorheen schijnt. Of die 

enorme vergezichten waardoor je wordt verrast als je de berg bent opge-

klommen. Je gaat zien dat de natuur iets betoverends heeft.
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Het is dezelfde kracht van verwondering die je misschien kent van een 

geweldig concert, het liveoptreden van je favoriete band, de onthulling 

van een schilderij of standbeeld waar honderden uren aan is gewerkt. Het 

is de vervoering van een geweldige page-turner of een hoogwaardig stuk 

literatuur. Je gaat zien dat kunst en cultuur een uiting is van scheppend 

vermogen. Kunst en geloof liggen zeer dicht bij elkaar: pure creatie.

Maar misschien ervaren we het wel het beste door de liefde. De liefde bij 

de geboorte van je kind. Hoe kan het dat je hart opeens weer twee keer zo 

groot wordt? Hoe kan er opeens zo veel liefde zijn voor een nieuw mens? 

En tegelijk zo veel zorg. Of, hoe kan er door een kleine aanraking opeens 

verliefdheid ontstaan? Het is alsof er vonken overspringen tussen jou en 

de persoon die je mooi of lief vindt. Verliefdheid kleurt de werkelijkheid 

opeens met duizenden nieuwe kleuren. We weten wat liefde is en er ont-

staat iets nieuws! Pure schepping.

Deze ervaring is de ervaring van de schrijvers van de Bijbel. We zijn geen 

andere mensen, we leven hooguit in een andere tijd. De schrijvers van de 

Bijbel laten ons eerst kennismaken met de scheppende God. De wereld 

wordt ervaren als een geweldige zonsopgang, een vergezicht, een wereld 

vol mogelijkheden en rijkdom. Een wereld die we verder mogen schep-

pen, vol kunst, cultuur en creativiteit. Maar vooral een wereld vol liefde, 

zorg, verliefdheid, seksualiteit, voortplanting, geboorte, zorg en nieuw 

leven. De wereld zoals wij hem ervaren wordt door de schrijver in de han-

den van God gelegd, de liefhebbende, creatieve kunstenaar.

Het scheppingsverhaal is niet alleen een verhaal van Joodse ballingen die 

verlangen naar hun thuiskomst uit de ballingschap. Het is ook een uni-

verseel verhaal van scheppingskracht, creativiteit, kunst, verwondering 

over de natuur. Het is een verhaal over de rijkdom van het leven, de moge-

lijkheid om door te gaan met scheppen. Het is een verhaal over overvloed 

in de natuur en overvloed in liefde. God is een rijke God die in overvloed 

geeft. Het is dus een verhaal over onze hele werkelijkheid.
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En tegelijk is het niet alleen een oerverhaal. Het gaat niet alleen over ‘het 

Begin’. De eerste pop van de baboesjka laat zien dat we altijd verbonden 

blijven met dit scheppende verhaal. Schepping stopt niet met het begin 

van Genesis. Het gaat door. God blijft scheppen en wij scheppen mee. 

God blijft nieuwe dingen doen in de geschiedenis van het volk Israël. De 

zegen voor Adam gaat over op Abraham; hij mag het aan hem beloofde 

land vullen met zijn nakomelingen. Dat scheppen doet God bij de opstan-

ding van Jezus, de climax van het verhaal, en doet Hij aan het ‘einde’ van 

de geschiedenis: de nieuwe schepping. 

De eerste baboesjka, het grote verhaal, blijft steeds in beeld. Geloven gaat 

dus over alles. Over de wereld, de natuur, het lichaam, seksualiteit, liefde, 

cultuur, kunst, werk, school, politiek, het klimaat, de economie. God 

schiep dit alles, Hij (en wij) scheppen dit alles door en we verwachten de 

herschepping van dit alles.

Alles is geloof. Geloof in alles.

Ik speel met mijn eigen zoon regelmatig simulatiespelletjes op de com-

puter. Vaak zijn het spelletjes waarin het gaat om het bouwen van een 

stad of een cultuur. Om het spel te leren zit er in elk spel een zogenaamde 

sandbox-modus. 

De Zandbak.

De Zandbak is een situatie waarin de nieuwe speler eerst rustig kan bou-

wen aan zijn stadje, met onuitputtelijke resources, zonder vijanden en 

zonder countdown. De Zandbak is bestemd voor de kinderen die zich nog 

niet bewust zijn van de boze buitenwereld. Het is de veilige ruimte waar 

moeder met een boek op het bankje zit. Het is de plaats voor de eerste 

creatieve uitspattingen waarbij het nog niet gaat om efficiency. Er zijn 

geen doelstellingen, geen toetsweken of eindexamens. Het kind kan niet 

blijven zitten of ontslagen worden en zal niet als een slaaf hoeven preste-

ren. Het is een kind dat mag spelen in de Zandbak.
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Maar de Zandbak is niet het hele verhaal, toch?

Zelfs mijn zoon wil nu al het ‘echte’ spel spelen, met vijanden en doelstel-

lingen. Hij wil het spel kunnen winnen, maar merkt ook dat hij kan ‘ver-

liezen’. En dat doet al een beetje pijn.

In de echte wereld komt het kind er snel achter dat de Zandbak niet voor 

altijd duurt. Het leven komt in al zijn heftigheid op ons af. Sommige 

kinderen hebben niet eens een Zandbak gehad. Zij hebben nooit zonder 

angst kunnen spelen. Sommige kinderen zijn niet eens kind geweest. 

Was er maar een Zandbak.

Het bijbelverhaal helpt ons ook al snel uit de droom. Na nog geen drie 

pagina’s zit je midden in de realiteit van het leven. 

Er is geen Zandbak meer. 

In Genesis 3 staat een verhaal dat traditioneel bekend staat als ‘de zonde-

val’. De tuin, de hof van Eden, was aan de mens gegeven om te bewerken 

en te beheren. In de tuin kreeg de mens een gebod: ‘Je mag van alle bomen 

in de tuin overvloedig eten, maar van de boom van kennis van goed en 

kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven.’ 

Het verhaal dat volgt is bekend: de slang verleidt Eva, Adam en Eva eten 

beiden van de verboden vrucht. Hun ogen gaan open, ze schamen zich 

voor hun naaktheid en verstoppen zich voor God. Nadat de aap uit de 

mouw is gekomen moeten ze de hof van Eden verlaten. Ten oosten van 

Eden moet de mens gaan wonen, er worden engelen bij de toegang van de 

hof geplaatst om de weg naar de boom van het leven te bewaken.

In de traditie heeft dit verhaal de betekenis van het ontstaan van de ‘oer-

zonde’ gekregen. De mens is voor altijd in zonde gevallen en daar komt 

hij de rest van de bijbelse geschiedenis niet meer uit. We kennen ook de 

‘erfzondeleer’. Het idee dat de hele mensheid vanaf dit moment door en 

door slecht is en moet wachten op de redding door Jezus. Als iemand het 

evangelie, het goede nieuws van de redding door Jezus, moet uitleggen, 
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wordt er meestal begonnen met dit slechte nieuws: je bent door ‘erfzonde’ 

verbonden aan de val van Adam. Vervolgens gaat men van de zondeval 

van Adam direct door naar Jezus en zijn dood aan het kruis.

Alsof het Oude Testament maar drie pagina’s kent.

Waar zou de rest over gaan?

Het is opzienbarend dat Adam of zijn ‘zondeval’ nooit meer wordt ge-

noemd. Het hele Oude Testament zwijgt als het gaat om de vraag naar 

een ‘oerzonde’. Je zou toch denken dat het Joodse volk met enige regel-

maat met slechte herinneringen zou terugdenken aan dit verhaal. De 

Joodse feesten en liturgieën zitten vol met verhalen die de kern van het 

probleem beschrijven en bezingen. Keer op keer herinneren de Joodse 

feesten de mensen aan het ‘oerprobleem’. Maar het oerprobleem is niet de 

‘zondeval’, maar de ‘ballingschap’ als gevolg van ontrouw, zonde, onrecht 

of de kracht van machten om Israël heen. Men leest de Bijbel vanbinnen 

uit: we zitten in een problematische situatie, in een drama: de balling-

schap.

Het drama bestaat uit enkele ingrediënten, enkele vaste onderdelen:

1. Leven in het land onder Gods overvloedige zegen:  

God geeft, schept, bevrijdt.

2. Het antwoord van de mens: leven en zegen als ze zich houden  

aan het ontvangen gebod, of dood en vloek bij overtreding.

3. Ballingschap: weg uit het land na overtreding van het gebod.

Dit is het drama dat zich voltrekt binnen het volk Israël zelf. Het Oude 

Testament is een lang verhaal met bovenstaande elementen erin. God 

bevrijdt Israël uit slavernij, Hij schept voor hen de mogelijkheid om te 

wonen in het beloofde land onder zijn overvloedige zegen. Het verhaal 

begint dus met Gods ingrijpen, zijn bevrijding, zijn gift van genade. Als 

antwoord mag de mens zich houden aan de wet, het gebod. Mozes houdt 
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ze de consequenties van het gebod voor: zegen en vloek, leven en dood. 

Een groot deel van het Oude Testament is het drama van de ballingschap. 

Hoe Israël de geboden overtreedt, hoe het volk weg moet uit het beloofde 

land, naar het oosten – oostelijk van de hof – weg van de overvloedige 

zegen van God, weg van de ‘boom des levens’.

Het drama in Genesis 3 bevat dezelfde elementen: God schept te midden 

van de chaos een nieuwe wereld. In alle overvloed mag de mens leven 

in de tuin en eten van alle vruchten. Ook de mens krijgt een gebod en 

hoort de consequenties: zegen en vloek, dood en leven. En ook deze mens 

moet weg uit de tuin, naar het oosten. En de weg naar de boom des levens 

wordt afgesloten.

Adam en Eva moeten in ballingschap.

Ten oosten van Eden.

Geen zondeval.

Ballingschap.

Het verhaal van ballingschap blijft zich herhalen en lijkt steeds grotere 

consequenties te hebben. Allereerst is er de broedermoord van Kaïn op 

Abel (Genesis 4:1-16). Kaïn is een landbouwer, Abel een schaapherder. 

Kaïn offert vrucht van de grond, Abel een van zijn beste schapen. God 

slaat geen acht op het offer van Kaïn, maar ziet genadig neer op het of-

fer van Abel. Daarna begint het drama. Kaïn wordt jaloers en slaat Abel 

dood. Daarna wordt hij vervloekt en verbannen van de grond. (Willibrordver-

taling 1995) Hij moet weg uit de nabijheid van de heer en gaat wonen in het 

land Nod – ten oosten van Eden.

Kaïn moet in ballingschap.

Ten oosten van Eden.
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Het drama gaat door tot en met hoofdstuk 11 van Genesis. Lamech wordt 

wraakzuchtiger dan Kaïn. (Genesis 4:23-24) De mensen worden befaamde 

geweldenaars genoemd. (Genesis 6:4, Willibrordvertaling 1995) Alle men-

sen op aarde waren slecht: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. (Genesis 

6:5) God had zelfs spijt dat Hij de mens gemaakt had (Genesis 6:7).

Het drama loopt uit op totale vernietiging van de aarde en de mensheid: 

het verhaal van Noach. Dit oeroude Babylonische verhaal wordt door de 

Joodse bijbelschrijvers zo gebruikt dat het uitloopt op een nieuw soort 

scheppingsverhaal: Noach en zijn familie krijgen ongeveer dezelfde 

beloften als Adam en Eva in de hof van Eden. Het is dus een verhaal van 

vernietiging en herschepping. Maar het is ook duidelijk dat deze korte 

episode in de Bijbel niet de totaaloplossing is voor het probleem van het 

kwaad. God lijkt te zeggen: de vernietiging van de aarde en de mensheid 

is niet de oplossing. Het is niet het alternatief. De mensen vervallen in 

dezelfde fouten. 

Vernietiging? Been there ... done that ...

Het verhaal van Noach loopt uit op het verhaal van de ‘Toren van Ba-

bel’. Uiteindelijk proberen de mensen hun ballingschap op te lossen. Ze 

gaan zelf weg uit het oosten (Genesis 11:2) en bouwen een stad met een 

enorme toren. De toren is waarschijnlijk een Babylonische Sigurath, een 

piramide met daarop een trap. Bovenop was een offerplaats waar men 

geloofde dat de hemel de aarde raakte. De stad en de toren staan symbool 

voor de arrogantie van menselijke macht. Alles wat ze verder nog van plan 

zijn, ligt nu binnen hun bereik. (Genesis 11:6) God verstrooit de taal en omdat 

niemand elkaar meer verstaat moeten de mensen zich alsnog over de hele 

wereld verspreiden: vloek en ballingschap.

De verhalen worden ook steeds heftiger. De verzamelaars Adam en Eva 

schamen zich en verstoppen zich voor God, de landbouwer Kaïn slaat de 

nomade Abel dood en wordt een stedenbouwer. De stedenbouwers ver-

vallen tot wraak, arrogantie en imperiale macht. Het drama gaat van tuin 



YourStorY, the Book

30 

tot imperium. De zonden worden ook heftiger en grootschaliger naar-

mate de macht van de mens toeneemt.

Toch blijft God steeds genadig. Hij geeft Adam en Eva kleding, Kaïn be-

scherming, begint opnieuw met Noach en begint ook na de verstrooiing 

van Babel opnieuw. Na elke ballingschap is er weer een verhaal van thuis-

komst. De vier dramatische verhalen uit het begin van de Bijbel zijn een 

inleiding op het grote verhaal dat daarna nog moet beginnen.

Misschien herken je deze dramatische verhalen ook uit je eigen leven of is 

er herkenning als je naar het journaal kijkt of de krant leest. De schaamte 

voor je eigen falen, het gevoel van minderwaardigheid, de ruzie met ie-

mand van wie je ooit veel hebt gehouden. De problemen in de wereld, de 

tsunami, aardbevingen en oorlogen. De arrogantie van slavernij en men-

senhandel, prostitutie en misbruik. De drama’s als gevolg van het imperi-

um van politiek en economie, maar ook de kleine berichten in de krant ... 

het kind dat is omgekomen, de grote kleine drama’s in jouw en mijn leven, 

het staan aan een graf en lezen van de overlijdensberichten.

In de Bijbel gaat het verhaal van verlies, dood en lijden ook door. Zowel 

in het klein als in het groot. De verhalen van Adam, Kaïn, Noach en Babel 

gaan door in de verhalen van Egypte, Aram, Assyrië, Babylonië, Perzië, 

Griekenland en uiteindelijk Rome. Het lijkt alsof het met de verstrooiing 

bij de toren van Babel afgelopen is met de macht, maar niets is minder 

waar.

The Empire strikes back!

En daarmee gaat ook het verhaal van slavernij, verlies, dood en onrecht 

door. Het drama, de crisis, is de achtergrond van de hele Bijbel tot aan 

de laatste pagina. Zonder deze crisis kunnen we de Bijbel niet eens be-

grijpen. Het lijkt wel de natuurlijke habitat voor het boek en zijn bood-

schap. Als er dan sprake is van ‘goed nieuws’ of ‘evangelie’ dan is dat goed 

nieuws in dit drama, in deze crisis. Het is goed nieuws voor een volk en 
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een mensheid in ballingschap.

Als er in de Bijbel opnieuw sprake is van bevrijding, exodus, het einde 

van de ballingschap, herschepping, wedergeboorte, vergeving, herstel, 

uitdrijving, genezing, thuiskomst en opstanding uit de dood, dan zijn dat 

allemaal woorden en daden die laten zien hoe God genadig omziet naar 

zijn schepping.

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper de baboesjka in. Hoe zal 

God omgaan met het bovenstaande probleem? De Joodse schrijvers vra-

gen zich niet steeds af waar het kwaad vandaan komt, maar wat de oplos-

sing is. Er wordt niet steeds gepraat over de ‘oerzonde’ maar over een God 

die gaat roepen, bevrijden en geven. 

Het verhaal van de baboesjka gaat verder met het tweede poppetje: 

Gods antwoord. 

Gods oplossing.
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Pop twee:

Gods alternatief:

het uitverkoren

volk

.
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godS alternatief: het uit verkoren volk

W at is Gods antwoord op het probleem van het kwaad?

Een universele vraag: als er een God is die een goede wereld heeft ge-

maakt, waarom bevinden we ons dan in een gebroken wereld vol onrecht, 

dood, oorlog en gewelddadige machten? Is God te ver weg? Woont Hij 

bij Saturnus rechtsaf en dan een heel eind rechtdoor? Houdt Hij zich niet 

meer bezig met de wereld? Dit was het idee van de oude epicuristen, een 

soort ‘deïsme’. Het geloof in een verre, afstandelijke god. Wil Hij er niets 

aan doen?

Of gaat God volledig op in deze wereld? Is Hij een soort energie in alles? 

Is Hij één met de mooie schepping, maar ook één met het kwaad? Kan Hij 

er niets aan doen en moeten we ons in het lot schikken? Dit was het idee 

van de oude stoïcijnen, een soort ‘pantheïsme’. 

Het Joodse verhaal van het begin van de Bijbel is niet de vraag naar het 

ontstaan van het kwaad. Het roept de vraag op: wat is Gods antwoord op 

het probleem van het kwaad? Het is geen vraag van het hoofd, een intel-

ligente zoektocht naar de juiste verklaring, maar een vraag van het hart: 

kunnen we God vertrouwen te midden van de ellende die we met z’n al-

len doormaken?

Als je verder gaat lezen in dit boek dan wil ik je uitdagen om deze houding 

meer en meer aan te nemen. Zoek niet te veel naar een kloppend systeem 

en zekerheid: vraag niet naar ‘het ontstaan van iets’ of naar ‘heldere en 

eenduidige antwoorden’. Maar laat je verrassen door de wendingen die 

soms onverwacht of zelfs onnavolgbaar lijken. Vraag je af of je de God van 

dit verhaal wilt vertrouwen. Laat het verhaal over je heen komen in al zijn 

ruwheid en met al z’n rafelrandjes. De vraag zou eerder kunnen zijn: is 

God te vertrouwen? Of: kan ik Jezus volgen?

Terug naar de vraag: wat is Gods antwoord op het probleem van het 

kwaad?
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Om maar meteen met de deur in huis te vallen:

Jezus is niet het antwoord.

Pardon? Niet het antwoord?

We zijn via evangelisatiemethoden, cursussen, preken en liedjes als ‘Jesus 

is the answer for the world today’ zo gewend aan de uitspraak: Jezus is het 

goede nieuws of het antwoord, dat we misschien schrikken als we horen 

dat Jezus het antwoord niet is. Natuurlijk neemt Jezus in het voorbeeld 

van de baboesjka een zeer belangrijke, zelfs cruciale plaats in. Het verhaal 

gaat nog twee lagen dieper. Maar daar zijn we nog niet. We kunnen Jezus 

niet begrijpen en we doen Hem geen recht als we nu al zouden overstap-

pen op het Nieuwe Testament. We zouden de Bijbel ook geen recht doen 

en vooral Gods antwoord niet goed begrijpen. 

Van groot belang voor onze plaats in het verhaal is: waarom is er een kerk 

en wat is haar missie? Dit heeft alles te maken met het antwoord op de 

vraag.

Wat is Gods antwoord op het probleem van het kwaad?

Uitverkiezing.

God kiest een volk.

God kiest een alternatief voor de mensheid: een volk waaraan Hij laat 

zien wie Hij is en wat Hij gaat doen aan het probleem van het kwaad. Uit-

verkiezing van een selecte groep. Een beweging van groot, de hele schep-

ping, alle mensen, macrokosmos, de hele planeet, naar klein, een nieuwe 

schepping, een enkeling, een volk, microkosmos, een stukje land aan de 

Middellandse Zee. Een beweging van buiten naar binnen. Van de buitenste 

baboesjkapop naar een kleinere pop daar binnenin.
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De bekende Britse theoloog N.T. Wright zegt het in zijn boek The Chal-

lenge of Jesus (1999) zo: ‘Jezus geloofde dat God het probleem in zijn schep-

ping zou adresseren en oplossen door Israël. Israël is niet zomaar een 

voor-beeld van een natie onder God. Israël was het instrument waarmee 

God de wereld zou redden.’

De tweede laag, de tweede pop in het verhaal van de baboesjka, is dus de 

uitverkiezing van het volk Israël. Twee zeer belangrijke lessen zijn tot nu 

toe te leren. De eerste les is het zicht op de schepping als geheel: geloof gaat 

over alles, over de hele wereld, de natuur, alle mensen, politiek, economie, 

seksualiteit, onderwijs, opvoeding, uitvindingen, cultuur, alles. 

De tweede les is dat geloof zich daarna niet terugtrekt in een individu, zich 

niet terugtrekt uit de wereld, maar dat het doorgaat in een groep, een 

volk. Ook dit volk leeft in een land met alles erop en eraan. De focus blijft 

breed en kan niet worden teruggebracht tot het individu, de ziel of het 

hiernamaals.

De heer zei tegen Abram [Abraham]: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, ver-

laat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een 

groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je 

zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op 

aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ (Genesis 12:1-3)

Geloof binnenstebuiten. Een geloof vanuit Abraham voor alle andere 

mensen.

God roept Abraham weg uit zijn land. Dit is niet zomaar een verhuisbe-

richt, maar een beweging van imperium naar beloofde land. Abraham 

woont in Ur en later in Charan. Deze steden liggen in Mesopotamië, in 

het land van Babel. Daar zijn de grote beschavingen ontstaan. Het is ook 

het land waar het volk later in ballingschap zal gaan.

Babel ligt ten oosten van Eden.
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Abraham moet het imperium van Babel verlaten en naar een alternatief 

land gaan. De rabbijnen zeggen het volgende: ‘Als Adam het zou verpes-

ten, dan zou hij Abraham opnieuw roepen.’ Of: ‘Adam ging weg uit de hof 

van Eden. Abraham gaat weer terug naar de hof van Eden.’ Het paradijs, 

de tuin van de Heer, wordt later in de Bijbel gelijkgesteld aan Jeruzalem 

(Jesaja 51:3) of aan het beloofde land vóór (Joël 2:3) en na de verwoesting 

van de ballingschap (Ezechiël 36:35).

Abraham is een herdersvorst, een nomade. Reeds in Charan is hij een 

‘bijwoner’, een vreemdeling te midden van de stedelijke culturen. Hij 

is de voortzetting van Abel in het land van Kaïn. Alsof God Abel uit de 

dood laat opstaan en alsof de lijn van Abel doorgaat in tegenstelling tot 

de lijn van het imperium van Kaïn. Eenmaal in het beloofde land blijft 

hij in tenten wonen, als een soort vreemdeling. Zijn neefje Lot gaat wel 

naar Sodom en Gomorra, met alle gevolgen van dien. Als God Sodom en 

Gomorra wil vernietigen vanwege grote zonden, wil Hij dit Abraham 

niet onthouden. Dit doet God met een beroep op de belofte dat Abraham 

een zegen zal worden voor alle volkeren (Genesis 18:18). Het heeft als 

gevolg dat Abraham gaat bidden voor de stad. In dit gebed gaat hij bij God 

afdingen: van vijftig tot tien rechtvaardigen in de stad ... Dit getal tien is 

tot de dag van vandaag belangrijk: het is de ‘minjan’, het minimumaantal 

volwassen Joodse mannen dat in een stad aanwezig moet zijn om een ge-

bedsdienst te mogen beginnen. Het is het minimumaantal rechtvaardi-

gen dat nodig is om de stad tot zegen te kunnen zijn. Een goed voorbeeld 

van een alternatieve gemeenschap te midden van de rest van de wereld.

De roeping van Abraham om uit het imperium weg te gaan is stap één. 

Het is nog een heel ander verhaal om dit ook vol te houden. Dit is dan ook 

een derde les voor iedere gelovige. Kijk naar Abraham: vertrouwen is iets 

wat moet groeien.

Geloof richt zich op de hele werkelijkheid (les 1), het gaat door in een al-

ternatieve gemeenschap (les 2) en het bestaat uit het groeien van vertrou-

wen (les 3). Abraham moet naar het beloofde land gaan, ook al is dat bezet 

door andere volken.
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Maar er is nog een veel groter probleem: Abraham zou vader van een 

groot volk worden, maar zijn vrouw Sarai is onvruchtbaar. Haar schoot is 

gestorven, haar leeftijd te hoog. Abraham moet leren vertrouwen op God, 

vertrouwen dat Hij nieuw leven kan scheppen te midden van de dood. 

Opnieuw gaat het over Gods nieuwe scheppingskracht (baboesjkapop 1). 

Abraham wordt uiteindelijk het voorbeeld voor alle gelovigen vanwege 

zijn vertrouwen op God. Toch is Abraham kritisch naar God wat betreft 

deze belofte: …daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. (Ge-

nesis 15:3) Ook liegt hij over Sarai om zijn eigen hachje te redden: Als de 

Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou 

in leven laten, maar mij zullen ze doden. (Genesis 12:12) Hij vraagt bevesti-

ging omdat hij twijfelt: ‘heer, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er 

zeker van zijn dat ik het [land] in bezit zal krijgen?’ (Genesis 15:8) Hij gaat in op 

Sarai’s voorstel om een kind bij de slavin Hagar te verwekken (Genesis 

16:2) en uiteindelijk na vele jaren moet hij zelfs lachen om de beloften van 

God en stelt hij plan B voor. (Genesis 17:17-18)

Abraham als voorbeeld van vertrouwen?

En toch is het zo. Abraham mag er jaren over doen om te leren vertrou-

wen op God. Het geloof is niet het aannemen van een stel ‘waarheden’ of 

het ondertekenen van een formulier. Het is midden in de weerbarstigheid 

leren te vertrouwen, met vallen en opstaan, mislukken en bedriegen, 

twijfelen en vragen.

De oplossing van God: een alternatief volk begint bij een mens vol vragen 

die mag leren te vertrouwen. En dat is iets anders dan de systemen van 

controle van het imperium. Niet vertrouwen op macht, economie, logica 

of beheersing. In het alternatieve land moet je leren deze zekerheden los 

te laten om vertrouwen te vinden.

Dit proces van vertrouwen gaat door in de vervolgverhalen. Ook Rebek-

ka en Rachel zijn onvruchtbaar. De erfkwestie is hierdoor zeer ingewik-

keld: niet de eerstgeborene krijgt de zegen en de erfenis, maar de tweede, 
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het kind van de belofte of het kind van de geliefde. 

Niet Ismaël, maar Isaak, 

niet Esau, maar Jakob.

Niet Ruben,

niet Simeon,

niet Levi,

niet Juda,

niet Dan,

niet Naftali,

niet Gad,

niet Aser,

niet Issachar,

niet Zebulon,

maar Jozef wordt de erfgenaam en later de verlosser van zijn volk. Maar 

niet zonder slag of stoot. Jozef wordt in de put gegooid en als slaaf ver-

kocht naar Egypte. Daar keert God zijn lot en brengt hij uiteindelijk 

verlossing door via het uitleggen van Farao’s dromen onderkoning te 

worden.

Ook Jozef gaat in ballingschap.

Dit vertrouwen wordt echter nog veel meer op de proef gesteld. Het volk 

van Jakob blijft in Egypte wonen en wordt na honderden jaren zelf tot 

slaaf gemaakt door een Farao die Jozef niet meer gekend heeft. Israël 

wordt een slavenvolk. Opnieuw in de macht van het imperium, in dit 

geval Egypte. In het bijbelboek Genesis presenteert God zijn oplossing 

maar het lijkt in Exodus te beginnen met een anticlimax: een volk in sla-

vernij.

Terug bij af. Opnieuw in ballingschap.
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De leider van het imperium, de Farao, maakt koele militaire bereke-

ningen: het volk Israël is groot geworden en komt uit Mesopotamië, de 

gezworen vijand van de Egyptenaren. Als Egypte in oorlog komt, zouden 

de Israëlieten zich bij de vijand kunnen aansluiten. Daarom worden ze 

tot slaaf gemaakt, worden ze afgebeuld en uiteindelijk worden zelfs hun 

kinderen vermoord.

Het volk schreeuwt om hulp. Het dringt door tot God en Hij is met hen 

begaan. (Exodus 2:23-25)

De verhalen daarna zijn gemakkelijk te onthouden: 

10 plagen 

10 geboden

10x bevrijding

10x formatie

God laat Mozes ontsnappen aan de dood doordat hij in een mini-ark in 

het water drijft. Hij wordt gevonden door de dochter van de Farao en 

groei op als Egyptische prins. Omdat hij een slavendrijver doodslaat 

moet hij in ballingschap naar de Sinaiwoestijn waar God aan hem ver-

schijnt. Mozes moet het volk gaan verlossen door Gods kracht. 

En zo gebeurt het: tien plagen komen over Egypte. Tussen de negende en 

de tiende plaag vieren de Israëlieten een bijzonder feest: Pesach, het be-

vrijdingsfeest, het laatste avondmaal. De mensen moeten een lam slach-

ten en het bloed aan de deurposten smeren. Het lam moet in zijn geheel 

worden gebraden, brood mag niet gezuurd zijn en alles moet met reiskle-

ren aan en de staf in de hand gegeten worden. Het hele feest symboliseert 

het vertrek uit slavernij, het einde van de ballingschap. Een feest als Pe-

sach is bedoeld om te vieren in situaties dat er een nieuwe ballingschap is 

of een nieuwe Farao. Het is niet alleen een historische gebeurtenis, maar 

ook een liturgisch voorschrift. Ze moeten dit keer op keer herhalen en het 

zich herinneren. Dit moment wordt aangewezen als het begin van het 
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nieuwe jaar. Hier wordt er gesproken van een nieuw begin, een nieuwe 

schepping.

Dan gaat de weg door de Rietzee en de woestijn. 

De woestijn staat opnieuw symbool voor ballingschap. Daar, in balling-

schap, vormt God zijn volk.

In de woestijn ontvangen de Israëlieten de tien geboden. Nu ze vrij zijn 

moeten ze de vrijheid beantwoorden door de wet te houden. Dit zorgt 

ervoor dat ze niet opnieuw slaaf worden. De bedoeling van de wet is om 

ze op te voeden tot vrije mensen. Het heeft ook iets van een belofte: ‘Ik ben 

de heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij 

geen andere goden.’ (Exodus 20:2-3)

De wet is nooit een moralistische aangelegenheid (in de zin van: elkaar 

via de wet de maat nemen, elkaar veroordelen). Het is het goede leven in 

het beloofde land. Het helpt je om elkaar tot zegen te zijn. Het helpt om 

gerechtigheid te tonen. Veel wetten zijn pure genade: ze laten zien hoe 

het goede leven kan zijn.

De wet is ook geen werkgerechtigheid (in de zin van: de wet houden om 

via goede werken bij God te komen, je eigen heil verdienen). Nergens in 

het jodendom is daar sprake van. Ed Sanders (Paul and Palestinian Judaism, 

1977) heeft aangetoond dat er tot de tijd van Jezus niet zoiets als werk-

gerechtigheid bestond. Het is een latere uitvinding in de strijd tussen 

Augustinus en de Britse monnik Pelagius. Maar dan zitten we al achttien 

eeuwen na Mozes en de wetgeving op de Sinai.

In Deuteronomium wordt er teruggekeken op de opvoeding van het volk. 

Wat is het effect van de wet?

Zoals de heer, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar 

u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u 

wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: 

‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ Want welk volk, hoe groot ook, heeft go-
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den zo dichtbij als wij de heer, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen?

(Deuteronomium 4:5-7)

Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een 

kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele 

aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. (Exo-

dus 19:5-6) Dit gedrag, zoals het helpen van kwetsbare mensen, was geen 

optie voor het volk. Het was het kopiëren van Gods wezen: wees heilig 

want Ik ben heilig.

De wet heeft tot gevolg dat Israël kan zijn waartoe ze is geroepen. Tot 

zegen van alle volken. Om de volken jaloers te maken op haar gerechtig-

heid. Een soort etalage van Gods goedheid. Een licht voor alle volken. De 

wet is een uitwerking van de roeping van Abraham: zegen voor de volken. 

Of zoals de profeet Jesaja het later zegt:

In gerechtigheid heb ik, de heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je 

behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een 

licht voor alle volken... (Jesaja 42:6)

In het beloofde land zijn er enkele mooie voorbeelden te noemen. Het 

verhaal van Ruth beschrijft hoe een jong, kwetsbaar meisje – weduwe, 

allochtoon en economische migrant – door de rechtvaardige wetten van 

God en de uitwerking daarvan door Boaz tot bloei komt. Ze mag graan 

verzamelen dat Boaz laat staan of zelfs laat vallen. Dit was ook voor de 

vreemdeling. (Leviticus 19:9) Ze krijgt als vreemdeling dezelfde rechten 

als de Israëlieten (Leviticus 19:34) en ze komt uiteindelijk zelfs voor het 

huwelijk in aanmerking omdat Boaz de losser is van haar schoonfamilie. 

(Leviticus 25:25, Numeri 36) 

Koning David maakt Jeruzalem tot hoofdstad en laat daar ook de tent 

van God, de tabernakel, komen. De latere tempel wordt het centrum van 

de eredienst, de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Er worden liede-

ren geschreven over de verhouding tussen God en de volken. Psalm 117 is 
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in zijn geheel te noemen: Loof de heer, alle volken, prijs hem, alle naties: zijn 

liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de heer. Halleluja!

Overstelpend.

Het verhaal van de koningin van Seba is natuurlijk ook een klassieker. Ze 

trekt uit het verre Seba naar Israël omdat ze heeft gehoord van koning Sa-

lomo en zijn wijsheid. Eenmaal aangekomen is ze zo diep onder de indruk 

dat ze zegt nog niet eens de helft te hebben gehoord: Geprezen zij de heer, 

uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de troon van Israël heeft gezet. 

Zijn liefde voor Israël is zo grenzeloos dat hij u als koning heeft aangesteld om recht 

en gerechtigheid te handhaven. (1 Koningen 10:9)

Grenzeloze en eeuwigdurende liefde.

Een paar verzen later gaat het mis. Niet dat Abraham, Mozes en David 

lieverdjes waren, maar het verhaal van Salomo betekent het begin van 

het einde. Na het bezoek van de koningin van Seba staat er: Koning Salomo 

ontving jaarlijks zeshonderdzesenzestig talent goud... (1 Koningen 10:14). In de 

Bijbel is 666 een verdacht getal, nietwaar?

Door zijn wijsheid komen er allerlei koningen naar Jeruzalem en krijgt hij 

enorme geschenken. Hij koopt paarden en wagens (imperiale gevechts-

eenheden), laat vestingsteden bouwen en houdt er veel slaven op na. (!) 

Hij trouwt met veel buitenlandse vrouwen. Op zich was het al verboden 

te trouwen met één buitenlandse vrouw vanwege het gevaar van afgode-

rij, maar Salomo trouwt zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd 

bijvrouwen. En deze vrouwen maken hem ontrouw. 

Hoe weet je nog wat trouw aan één God is als je duizend vrouwen hebt ...

De tweede baboesjka, Gods alternatieve volk, komt zelf in crisis. Hoewel 

het volk is geroepen tot licht voor de volken, gaat het de afgoderij, het 

onrecht, de slavernij en de imperiale gewoonten van de volken kopiëren. 

Grote delen van het volk en vooral de koningen worden ontrouw aan de 

wet van God en dus wacht er de ultieme straf:
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Ballingschap.
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Pop drie:

Volk in ballingschap

en verlangen naar

Gods rijk

.
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H et verhaal van de baboesjka gaat nog verder naar binnen. Wat als het met 

het alternatief, Gods volk, ook niet goed gaat? Op een gegeven moment, in 

570 voor Christus, wordt Jeruzalem ingenomen en vernietigd door Nebukadnes-

sar, de koning van Babylonië. Deze gebeurtenis is voor het Joodse volk zeer trau-

matisch. Dat is vanuit menselijk oogpunt al zeer goed te begrijpen: de allesver-

nietigende oorlog maakt een einde aan veel mensenlevens. Mannen, vrouwen, 

kinderen en ouderen. Een drama.

Maar uit ‘theologisch’ oogpunt is er voor het Joodse volk ook een drama: 

hoe kan God zijn volk dat Hij zo innig liefheeft in de steek laten? Hoe kan 

het dat wij, zijn oplossing voor het probleem van het kwaad, nu zelf on-

derdeel worden van het kwaad? Heeft het kwaad dan gewonnen? Hoe zit 

het met de missie van God zelf? Is God de verliezer of kan Hij de afgoden 

niet aan? Waarom heersen de afgoden en het onrecht in ons land?

De Babylonische ballingschap duurt ongeveer zeventig jaar. Daarna wor-

den de Joodse ballingen vrijgelaten; een deel keert terug, anderen blijven 

in Perzië. En ze blijven onder de macht van andere volken. De Perzen, 

Grieken en Romeinen zijn om de beurt de baas in het land. Vaak gaat dit 

samen met onrecht, afgoderij en slavernij. De muren van de stad en de 

tempel worden wel herbouwd, maar het is nooit meer als voorheen. De 

grandeur is verdwenen, evenals de aanwezigheid van God zelf.

Daarover gaat de derde baboesjka: het volk is in ballingschap, ook na die 

zeventig jaar. Het is zelf in crisis. Het volk dat de oplossing was heeft zelf 

een oplossing nodig. 

Eerst nemen we het ontstaan van de crisis onder de loep om vervolgens te 

kijken naar de mogelijke oplossingen.

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor de crisis die leidt tot bal-

lingschap. Ten eerste is de crisis te verklaren door de imperiale aspiratie 

van Israël zelf. De koningen worden te machtig. Ten tweede is het simpel-

weg de te grote macht van de landen om Israël heen. Israël is slachtoffer. 

Ten derde kan de ballingschap een straf zijn voor de zonden van Israël. 
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Ten vierde is het mogelijk om er geen zinnig woord over te zeggen. Je 

moet het aanvaarden. En ten vijfde is het mogelijk dat God een nieuwe 

weg wijst door het lijden heen. De zin van de ballingschap zelf.

Verklaring 1: de koningen

Wanneer u in het land gekomen bent dat de heer, uw God, u zal geven en u het in 

bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien: ‘Laten we een koning aanstellen, 

net zoals de volken om ons heen.’ Dat is geoorloofd... Hij mag geen paarden gaan 

houden, want hij zou zijn volksgenoten naar Egypte kunnen terugsturen om voor de 

uitbreiding van zijn stallen te zorgen... Evenmin is het de koning toegestaan er veel 

vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En 

verder mag hij ook geen zilver of goud ophopen ... moet hij een afschrift van dit wet-

boek maken ... en erin lezen zolang hij leeft... Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij 

meer is dan de anderen en in enig opzicht boven de wet staat, en zal zijn koningschap 

over Israël bestendigd worden en op zijn zonen overgaan. (Deuteronomium 

17:14-20)

Goede kans dat dit gedeelte uit de Thora speciaal voor koning Salomo is 

geschreven. Nooit meer een Salomo! Hij deed alles wat niet de bedoeling 

was en daarom was zijn koningschap niet bestendig. 

De eerste koning, Saul, is ongehoorzaam en daardoor verliest hij zijn ko-

ningschap. De tweede koning, David, wordt wel gezien als voorbeeldig 

koning. Niet dat hij volmaakt is trouwens. Er kleeft enorm veel bloed aan 

zijn handen, hij is overspelig, verliest daardoor kinderen, twijfelt veel en 

bevraagt God in zijn psalmen. En toch is David een voorbeeld voor Israël. 

Er zou, volgens de belofte van God zelf, altijd een zoon van David op de 

troon zitten. Die belofte zien we later terugkomen!

Bij de derde koning, de zoon van David, begint de crisis. Hij gaat afgoden 

dienen door zijn vele vrouwen, haalt paarden en wagens uit Egypte, laat 

vestingsteden bouwen met grote hoeveelheden slaven. Een ex-slaven-

volk dat slaven inzet? Er is in Jeruzalem op een gegeven moment zoveel 

zilver dat het zijn waarde verliest. Er wordt geen zilver meer ingevoerd. 

Salomo laat vloten bouwen om goud uit verre landen te laten halen,
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666 talenten goud. Salomo, de zoon van David, streeft naar een imperi-

um. Precies dat waarvan Israël het alternatief moest zijn. Het hebben van 

een koning is om ‘als de andere volken te zijn’.

Verklaring 2: de machten

Door de hele Bijbel heen spelen grote politieke spelers een hoofdrol. 

Egypte was de oervijand van Israël, het is het land dat het volk tot slaaf 

maakte. Naast wat we weten uit de exodusgeschiedenis is Egypte altijd 

een enorme factor geweest. Het hele kustgebied van Kanaän was Egyp-

tisch gebied. Egypte beheerste de handelsroute naar Mesopotamië over 

de kustvlakte via Gaza naar Tyrus, Sidon en Damascus. Egypte voerde 

grote oorlogen in Syrië, dus er trokken duizenden legereenheden langs 

het kwetsbare volkje Israël.

Assyrië was de wrede heerser uit het huidige Noord-Irak. De steden Assur 

en Nineve beheersten de vruchtbare halve maan rond de 8e en 7e eeuw 

voor Christus. In de Bijbel werd het tienstammenrijk van Israël met als 

hoofdstad Samaria door de Assyriërs veroverd en de bewoners werden in 

ballingschap weggevoerd. (2 Koningen 17:22-23) De plaats van de weg-

gevoerde Israëlieten werd ingenomen door ballingen uit Babel, Kuta, 

Awwa, Hamat en Sefarwaïm. (2 Koningen 17:24) Ze gingen wonen in 

Samaria. Deze volken (misschien vermengden ze zich met Joodse ach-

terblijvers?) werden later ‘Samaritanen’ genoemd. Ook Jona en Nahum 

hebben Assyrië als achtergrond. De rechtvaardige koning Hizkia van 

Juda (het tweestammenrijk) hield stand tegen de Assyrische generaal 

Sanherib.

Babylonië was de vijand die een eind maakte aan het Assyrische rijk. Hiz-

kia liet tijdens zijn leven zijn schatkamers zien aan de vertegenwoordi-

gers van Babel, misschien als bondgenoten. Maar Babel nam de macht als 

grootste speler over en veroverde in 570 voor Christus Jeruzalem en liet 

de meeste mensen wegvoeren in ballingschap. De grote profeten Jesaja, 

Jeremia en Ezechiël hebben de Babylonische ballingschap als centraal 
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thema. In eerste instantie waren de machten een instrument in handen 

van God, maar in hun arrogantie keerden ze zich tegen Hem. God strafte 

ook Babel voor haar arrogantie. De ziener Daniël schrijft over de val van 

Nebukadnessar en het Babylonische rijk.

Perzië was in de Bijbel een betrekkelijk positieve factor. De Meden ver-

sloegen onder leiding van Darius de Babyloniërs en over koning Cyrus, 

de Perzische opvolger werd zelfs gezegd: Dit is mijn herder (Jesaja 44:28) 

en Dit zegt de heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt... 

(Jesaja 45:1). Aan Cyrus werd toegeschreven dat hij de ballingen toestem-

ming gaf om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (Ezra 1:1-4), het zoge-

naamde ‘decreet van Cyrus’. (2 Kronieken 36:22-23) Juda bleef echter een 

vazalstaatje binnen het Perzische imperium.

Griekenland viel onder leiding van Alexander de Grote in 334 voor Chris-

tus het Perzische rijk binnen en maakte met een lange veldtocht een 

einde aan hun rijk. Na zijn dood in 323 brak een tijd aan van oorlogen (de 

Diadochenoorlogen, van diadochi = opvolgers van Alexander) en moord-

aanslagen. Uiteindelijk won Ptolemaeus het overwicht in Juda. Later 

werden de (Egyptisch-Griekse) Ptolemeërs verdreven door de nazaten 

van Seleucus, de Syrisch-Griekse Seleuciden. Vooral de Syrisch-Griekse 

Antiochus Epiphanes IV maakte het bont. Hij liet in 168 voor Christus 

een beeld van Zeus plaatsen in de tempel van Jeruzalem. Dit leidde tot 

de opstand van de Maccabeeën onder leiding van Mattatias en zijn zoon 

Judas Maccabeus. Het boek Daniël moet ook worden gelezen tegen de 

achtergrond van deze gebeurtenissen. Veel deuterocanonieke boeken 

zijn geschreven in de tijd waarin de Joodse opstandelingen streden voor 

hun eigen identiteit en godsdienst. De Seleuciden voerden een strikte 

hellenisering door. Daar is de overgevoeligheid voor de Joodse identiteit 

in de tijd van Jezus ook voor een deel door te verklaren. Men raakte diep 

in zichzelf gekeerd en er was in die tijd weinig aandacht voor de oorspron-

kelijke roeping om ‘licht voor de volken’ te zijn.

Rome maakte een einde aan de korte vrijheid van de Judeërs onder de 
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Maccabeeën en de Hasmoneeën. In 63 voor Christus lijfde generaal Pom-

peus Juda in bij het Romeinse rijk onder de naam Judea. De Joodse on-

derdanen van Rome zuchtten onder zware belastingen en hadden geen 

politieke vrijheid. De Romeinen gaven de Judeërs voor een tijd gods-

dienstvrijheid, maar uiteindelijk liepen de spanningen zo hoog op dat er 

in 66 na Christus een oorlog volgde door opstand van Judea tegen Rome. 

Dit resulteerde in de totale vernietiging van Jeruzalem in 70 na Christus 

door de vier legioenen van Vespasianus en zijn zoon Titus. Rond 135 na 

Christus kwam Simon Bar Kochba nog een keer in opstand. Ook die op-

stand werd bloedig neergeslagen en Judea werd definitief ingelijfd bij de 

Romeinse provincie Syrië.

De rol van de machten is dus dubbelzinnig. De machten zijn de vijanden 

van God, maar soms ook een instrument om het zondige Israël te straf-

fen. In een enkel geval zijn de machthebbers zelfs ‘messias’ zoals de Perzi-

sche koning Cyrus. Het is goed om deze dubbelzinnigheid vast te houden 

bij het lezen van de geschiedenis van Jezus en het Nieuwe Testament. 

Ook de Romeinen zijn instrument (zie de kruisdood van Jezus) en vijand 

tegelijk.

Verklaring 3: de zonden

De Thora eindigt met een aantal bepalingen van oorzaak en gevolg, zegen 

en vloek. (Deuteronomium 28) In de vloekbepalingen staat: U zult zonen 

en dochters verwekken, maar ze niet zien opgroeien, want ze zullen in ballingschap 

worden weggevoerd. (vers 41)

Daarna lezen we het volgende: Zij hebben het verbond geschonden dat de heer, 

de God van hun voorouders, met hen sloot toen hij hen wegleidde uit Egypte; ze zijn 

andere goden gaan vereren en hebben neergeknield voor goden die ze nog niet ken-

den en die de heer niet voor hen had bestemd. Dat is de reden waarom de heer in 

woede tegen dit land is uitgebarsten en alle vervloekingen die in dit boek beschreven 

staan over hen heeft uitgestort. Zo kwaad, zo woedend, zo razend was de heer dat 

hij hen van hun eigen grond heeft gerukt en naar een ander land heeft weggeslin-
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gerd. Zover is het nu gekomen. (Deuteronomium 29:24-27)

Een andere verwijzing is het niet houden van de sabbatjaren: Zo ging in 

vervulling wat de heer bij monde van Jeremia had voorzegd. Zeventig jaar bleef 

het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren 

vergoed waren. (2 Kronieken 36:21)

Ook de profeet Jesaja geeft in het beroemde hoofdstuk 40 de verbinding tussen bal-

lingschap en de zonde van het volk: 

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 

Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 

omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 

uit de hand van de heer heeft ontvangen.

(Jesaja 40:1-2)

De oude Simeon wacht ten tijde van de geboorte van Jezus in de tempel 

van Jeruzalem op de ‘vertroosting van Israël’: 

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom 

man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige 

Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet 

zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de 

Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrach-

ten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen 

en loofde hij God met de woorden: 

‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 

zoals u hebt beloofd. 

Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 

die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 

een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 

en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ 

(Lucas 2:25-32)

Het zijn niet alleen geopolitieke zaken en wereldmachten die het lot van 
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het volk bepalen. Het is het volk zelf en haar koningen. Ze doen onrecht, 

vereren afgoden en ontheiligen de tempel. De profeet Ezechiël vertelt het 

nog scherper. Niet alleen het volk gaat in ballingschap... God zelf ook!

De verschijning van de heer steeg op vanuit de stad, en verplaatste zich naar de 

berg aan de oostkant. (Ezechiël 11:23)

God gaat in ballingschap vanwege zonden van het volk.

Verklaring 4: de zinloosheid

Maar wat nou als er mensen zijn die niet gezondigd hebben? Moeten de 

goeden gestraft worden met de kwaden? Hoe werkt dat in een verhaal 

waar het niet gaat om een individu maar om een gemeenschap? Het mag 

uit de Bijbel duidelijk worden dat lang niet alle Joden afgoden vereerden 

of onrecht pleegden. Waarom is God niet trouw aan hen? Waarom moe-

ten ook zij in ballingschap? 

Ook dit is een universele vraag: waarom treft het kwaad goede mensen? 

Iedereen heeft er vrede mee als een zeer slecht mens komt te overlijden of 

liever nog: dat hij zijn straf ontvangt. De meeste mensen zullen tegen de 

doodstraf zijn, maar een massamoordenaar of dictator? Daar hebben we 

in onze onderbuik weinig medelijden mee.

Het is echter een groot probleem als er onschuldige mensen lijden. Of 

kinderen! Zij hebben immers niet besloten tot het kwaad van de volwas-

senen. Toch? Lees het dramatische betoog van Psalm 44 vanaf vers 9:

God, wij loven u dag na dag, 

uw naam zullen wij altijd prijzen. 

Toch hebt u ons nu verstoten en vernederd: 

u trok niet ten strijde met onze legers, 

u deed ons wijken voor onze belagers, 

onze haters roofden ons leeg. 

U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, 



YourStorY, the Book

52 

ons onder vreemde volken verstrooid, 

u hebt uw volk van de hand gedaan, 

veel bracht de verkoop u niet op. 

U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt, 

onze naburen smaden en honen ons, 

u hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt, 

ze schudden meewarig het hoofd. 

Heel de dag moet ik mijn schande dragen, 

het schaamrood bedekt mijn gezicht 

als ik de vijand hoor spotten en sarren, 

hem vol wraakzucht zie staan. 

Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten, 

uw verbond verloochenden wij niet, 

ons hart keerde zich niet van u af, 

onze voeten weken niet van uw pad. 

Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen 

en ons met diepe duisternis bedekt. 

Hadden wij de naam van onze God vergeten, 

onze handen uitgestrekt naar een vreemde god, 

zou God dit niet hebben ontdekt? 

Hij kent de geheimen van ons hart. 

Toch worden wij dag na dag om u gedood 

en afgevoerd als schapen voor de slacht. 

Word wakker, Heer, waarom slaapt u? 

Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. 

Waarom verbergt u uw gelaat, 

waarom vergeet u onze ellende, onze nood? 

Onze ziel ligt neergebogen in het stof, 
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ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. 

Sta op, kom ons te hulp, 

verlos ons, omwille van uw trouw. 

Deze mensen loven God dag aan dag, deze mensen zijn God niet verge-

ten, ze verloochenen het verbond niet, hun hart keert zich niet van God 

af, hun voeten wijken niet van zijn pad. Dan is er maar één oplossing. God 

zit ernaast en het wordt tijd om God in het beklaagdenbankje te zetten. 

Niet de mens, maar God zit ernaast. Hij slaapt en moet nodig ontwaken! 

God is schuldig aan het lijden van deze onschuldige mensen. Het lijden is 

zinloos en God moet er iets aan doen omwille van zijn eigen naam. By the 

way... God toont zich in de Bijbel gevoelig voor deze uitingen!

Ook het verhaal van Job kun je lezen in het kader van de ballingschap. 

Het boek gaat over een rechtvaardig man, maar waarschijnlijk gaat het 

over de rechtvaardige mens in ballingschap. Er is op Job (en op dit deel 

van het volk) niets aan te merken.

Meestal gaat alle aandacht uit naar het verhaal aan het begin van het 

boek Job, waarin Satan God uitdaagt tot het beproeven van Job, de recht-

vaardige.

De heer vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er 

niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God 

en mijdt het kwaad.’ Satan antwoordde de heer: ‘Zou Job werkelijk zonder reden 

zoveel ontzag voor God hebben?’ (Job 1:8-9)

Uit het voorgaande zou je kunnen afleiden dat de Joden God alleen die-

nen vanwege de verdiensten. Als je je aan de wet houdt dan word je geze-

gend met welvaart, lijkt Satan te zeggen. ‘Geen wonder ... Haal het weg en 

hij zal u openlijk vervloeken.’

De rest van het verhaal is bekend. Job verliest alles: kinderen, huis, vee, 

knechten. Uiteindelijk verlaat zijn vrouw hem met de woorden: zegen 

God en sterf! De vrienden van Job komen langs om hem te troosten en 

zitten in stilte bij hem. Uiteindelijk wordt de stilte verbroken en begint 

er een lange discussie tussen de vrienden en Job. De vrienden gebruiken 
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de oorzaak-gevolg en zegen-vloek logica uit de Thora. Eigenlijk gebrui-

ken ze dezelfde logica als Satan, alleen dan andersom: ‘Job, je hebt zoveel 

vloek in je leven... wat heb je gedaan? Wat zijn je zonden? Verklaar het 

ons.’ Maar Job verdedigt zich door te zeggen dat hij zich van geen kwaad 

bewust is. Hierdoor worden zijn vrienden uiteindelijk boos. Er moet iets 

zijn. Toch?

De discussie eindigt met de conclusie van Job dat we de zin van dit lijden 

aan God moeten overlaten. Ook Job roept hier God ter verantwoording: 

‘Als U, God, wat tegen mij hebt in te brengen, laat het dan zwart-op-wit 

zien!’ lijkt Job te zeggen.

Dan komt een andere vriend, Elihu, ten tonele en wijst Job op het loute-

rende werk van het lijden. Maar ook dit blijkt niet het laatste woord. God 

neemt het woord. Hij bestraft de vrienden van Job. Ze zitten ernaast ook 

al gebruiken ze de logica van de Thora. Maar ook Job wordt niet in het 

gelijk gesteld. Hij krijgt alleen te horen hoe God de Schepper is. Waar was 

Job toen en wie is Job nu? Gods wijsheid is veel groter.

Punt. Meer niet.

Verklaring 5: de zin van de ballingschap

Is er dan niets meer te zeggen over de zin van het lijden? Lees de volgende 

tekst eens op de manier zoals de Bijbel het zelf bedoelt. In de context van 

Jesaja is er sprake van ‘de dienaar van de Heer’. Het gaat dan om het volk 

Israël. Israël is de dienaar, de ‘knecht des heeren’. (Zie Jesaja 41:8-9; 42:19; 

43:10; 44:1,21; 45:4; 48:20 en 49:3.)

Deze poëzie lijkt zo aan te sluiten bij het verhaal van Job:

Ja, mijn dienaar zal slagen, 

hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. 

Zoals hij velen deed huiveren 

– zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, 

zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, 

zo zal hij veel volken opschrikken, 
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en koningen zullen sprakeloos staan. 

En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, 

zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 

Aan wie is de macht van de heer geopenbaard? 

Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 

als een wortel die uitloopt in dorre grond. 

Onopvallend was zijn uiterlijk, 

hij miste iedere schoonheid, 

zijn aanblik kon ons niet bekoren. 

Hij werd veracht, door mensen gemeden, 

hij was een man die het lijden kende 

en met ziekte vertrouwd was, 

een man die zijn gelaat voor ons verborg, 

veracht, door ons verguisd en geminacht. 

Maar hij was het die onze ziekten droeg, 

die ons lijden op zich nam. 

Wij echter zagen hem als een verstoteling, 

door God geslagen en vernederd. 

Om onze zonden werd hij doorboord, 

om onze wandaden gebroken. 

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, 

zijn striemen brachten ons genezing. 

Wij dwaalden rond als schapen, 

ieder zocht zijn eigen weg; 

maar de wandaden van ons allen 

liet de heer op hem neerkomen. 

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 

en deed zijn mond niet open. 

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 

als een ooi die stil is bij haar scheerders 

deed hij zijn mond niet open.

(Jesaja 52:13-53:7)

Alle teksten in Jesaja 40-55 over de ‘dienaar’ gaan over het volk Israël, 
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maar steeds in de metafoor van een persoon: een soort plaatsbekleder, een 

pars pro toto.

Deze tekst wordt meestal direct naar Jezus toe verklaard. Natuurlijk niet 

ten onrechte, maar dat is met de kennis achteraf! In de tijd van Jesaja was 

Israël echter de ‘dienaar’, het instrument van God. De ballingschap werd 

met deze tekst gezien als een offerdaad. Het volk, of de plaatsvervanger 

die voor dit volk moet lijden, moet in ballingschap gaan om iets nieuws 

te laten ontstaan. Misschien is het mogelijk dat er een nieuwe omgang 

met het kwaad, met de arrogante macht van het imperium, gevonden 

kan worden. Misschien is deze tekst een opmaat voor de weg die Jezus 

zal gaan? Kan het zijn dat er in het hoofd van een 30-jarige jongeman een 

idee ontstaat dat de ballingschap gedragen kan worden? Niet als willoos 

slachtoffer, maar als nieuwe weg voor het winnen van vrede?

Het verhaal van het koninkrijk van God

Het verhaal van God en zijn volk gaat over de verkiezing van Israël door 

God als zijn oplossing voor het kwaad in de wereld (baboesjka 2). Binnen 

Israël is God zelf de koning. Zijn wil is wet. De mensen zijn iconen van 

God; daar waar zijn beelden zijn, is zijn heerschappij. God is koning, zegt 

Psalm 47. 

Als God zijn heerschappij verliest, of het nu komt door de afgoden, de 

zonden of de arrogantie van de machten, dan is zijn koninkrijk ook ver 

weg. God is geen koning meer in de ballingschap. En dus moet dit konink-

rijk komen. Opnieuw! De profeet Jesaja is duidelijk over de vraag: wat is 

het evangelie? Hij zegt niet: ‘Jezus is voor je zonden gestorven’, maar: Hoe 

welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankon-

digt en goed nieuws brengt [=evangelie], die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 

‘Je God is koning!’ (Jesaja 52:7)

Het goede nieuws is het herstel van het koninkrijk van God. Opnieuw 

kunnen we zeggen: je God is koning! Dit is wat de luisteraars weten als er 

iemand komt roepen: ‘Het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en 

volg mij!’ (zie Marcus 1:14-17)
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De profeten kondigen het einde van de ballingschap aan en dit is hetzelfde als 

de komst van Gods koninkrijk. We moeten niet doen alsof dit nog in onze 

toekomst ligt. Er zijn helaas allerlei buitengewoon misleidende theorieën 

over het herstel van de huidige staat Israël (vanaf 1948) in combinatie 

met de verwachte (weder)komst van Jezus en het weggaan van de chris-

tenen naar de hemel. Niets is minder bijbels. Uit de komende hoofdstuk-

ken moet zeer duidelijk worden dat de woorden over de komst van het 

koninkrijk en het einde van de ballingschap hun vervulling hebben in en 

door de komst van Jezus. Het koninkrijk is reeds gekomen en ligt dus niet 

meer in onze toekomst. 

Een andere belangrijke tekst is die uit Daniël 7 omdat de woorden van 

Jezus teruggaan op dit verhaal. Hier wordt een apocalyptisch verhaal 

verteld over vier dieren die opstaan tegen God en het volk: de machten 

der aarde. Daarna gaat het visioen over in het beeld van de troon van God. 

De andere dieren werd wel hun macht ontnomen, maar hun werd nog enige tijd van 

leven gegund. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel 

iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor 

hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en 

naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige 

heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde 

gaan. (Daniël 7:12-14)

De ‘mens’ uit dit hoofdstuk is niet direct de messias, maar zijn de heili-

gen: Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen, en 

zij zullen het koningschap altijd behouden – voor eeuwig en altijd. (Daniël 7:18) 

Waarschijnlijk is het hoofdstuk geschreven ten tijde van de opstand van 

de Maccabeeën tegen Antiochus Epiphanes IV. De heiligen zijn ook niet 

de Maccabeeën, maar de mensen die moeten lijden omdat ze niet buigen 

voor de afgoden en de macht van de Syrisch-Griekse vorst. 

Kan het zijn dat er een jonge Joodse man komt die een roeping ervaart 

waarbij hij door het lijden heen zal moeten gaan om de overwinning te 

behalen, zoals de heiligen in dit verhaal? Zou het kunnen dat er een idee 
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ontstaat van een lijdende en (daardoor overwinnende) messias? Zou het 

koninkrijk van God ook kunnen komen door het lijden zelf, door een 

dienende messias? Zou het kunnen dat de messias midden in de balling-

schap komt, midden in het lijden, midden in de crisis? 

Zou er met de dienaar kunnen gebeuren zoals Psalm 16 zegt:

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 

U levert mij niet over aan het dodenrijk 

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 

U wijst mij de weg naar het leven: 

overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

(Psalm 16:9-11)

De diepste baboesjka, nummer 4, vertelt ons de weg van de messias. Een 

messias die moest komen om het volk te bevrijden uit zijn ballingschap. 

De Joodse mensen waren misschien wel terug uit hun fysieke balling-

schap (ze waren niet meer in Babel) maar God was nooit teruggekeerd in 

de tempel, ze waren nog steeds slaven en gingen gebukt onder de macht 

van de afgoden. Er was een diep besef van urgentie: er moest iets veran-

deren.

De climax van het verhaal!
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H et eerste verhaal uit Genesis is zeer beroemd, zeer creatief en heeft een 

mooie poëtische structuur. De schepping in zes dagen met als zevende dag 

de heilige dag van God. Maar wie kent het begin van het Nieuwe Testament? Hoe 

vaak wordt dat gelezen? Een saaie lijst met namen over het voorgeslacht van 

Jezus. Meestal slaat men deze over en begint men bij het kerstverhaal. Toch wil ik 

je verrassen: het is ongeveer hetzelfde als het begin van het Oude Testament!

Letterlijk begint Matteüs met de volgende zin: ‘Overzicht van de gene-

sis van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.’ Het woord 

‘genesis’ is te vertalen met ‘afkomst’ of ‘oorsprong’, maar wijst natuurlijk 

rechtstreeks terug naar het begin van de Thora. Gaat God iets nieuws 

scheppen? Net als toen?

De bijzin ‘zoon van David, zoon van Abraham’ geeft al een hint waarover 

dit gedeelte zal gaan. Het is een miniverhaal dat de geschiedenis van Is-

raël vertelt. Je moet niet denken dat de lijst feitelijk correct is. Verre van 

dat. Er zijn veel generaties weggelaten om het tot een stilistisch mooi 

geheel te maken.

Let op de getallen: er zijn veertien generaties van Abraham tot David, 

veertien generaties van David tot de Babylonische ballingschap en veer-

tien generaties van de Babylonische ballingschap tot Christus. Dit zijn de 

vier referentiepunten van dit verhaal: 

Abraham: de start van Gods alternatieve mensheid, het antwoord op het 

probleem van de wereld. David: het hoogtepunt van de geschiedenis van 

Israël, zijn geslacht zal voor eeuwig regeren. 

De Babylonische ballingschap: het dieptepunt van de geschiedenis van 

Israël, de crisis binnen het alternatieve volk zelf. 

En de komst van de messias, het einde van de ballingschap en de inaugu-

ratie van Gods koninkrijk.

Met de komst van de messias wordt dus gezegd dat de belofte aan Abra-

ham in vervulling zal gaan: God geeft een nieuw land en volk tot zegen 

van de gehele aarde en alle volken. Maar ook zal nu de ware zoon van 

David zich tonen en het koningschap opeisen. De ballingschap is ten 
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einde, de verlossing nabij en Gods koninkrijk breekt aan. Dit geslachtsre-

gister kent dus een verborgen boodschap.

De verborgen boodschap wordt overduidelijk als je ‘gematria’ gaat toe-

passen: het geven van een numerieke waarde aan een woord of zin. De 

Bijbel staat vol met numerieke waarden. De getallen 3, 7, 10, 12 en 40 zijn 

voorbeelden van ‘gematria’. Het scheppingsverhaal in Genesis 1 staat er 

vol mee. Bijna alle belangrijke woorden zijn een meervoud van zeven. 

Maar ook in Matteüs 1 komt het voor en wel in het getal 14. Dit komt 3 

keer voor en daarmee is de geschiedenis van Israël in drie hoofdfases te 

verdelen.

Het getal 14 is ook de numerieke waarde van de naam ‘David’, in het He-

breeuws de letters Dalet, Wav, Dalet: de 4e, de 6e en opnieuw de 4e letter in 

het Hebreeuwse alfabet. Ze vormen samen het getal 14. De schrijver zegt 

daarmee: 3 x 14 = 3 x David. Een soort 3 keer is scheepsrecht. Nu gaat het 

goed komen met dat rijk van God. Er zijn 3 fases te onderscheiden in de 

geschiedenis van het volk: de 1e fase is de opkomst van het koninkrijk van 

David, de 2e fase is het verlies van het koninkrijk van David in de balling-

schap, de 3e fase is het herstel van het koninkrijk van David door de mes-

sias, de ware zoon van David.

Het getal 14 is natuurlijk ook 2 x 7. In dit geval bestaat de geschiedenis 

van Israël uit 3 x 14 = 6 x 7 geslachten. Het 7e zevental is het geslacht van 

de messias. Nu breekt de 7e fase door in de geschiedenis van het volk. Net 

als de 7e dag in het Genesisverhaal is dit de ‘Dag des heeren’.

Identificatie

Het geslachtsregister in Lucas (Lucas 3:23-38) kent veel meer geslach-

ten. (Ook een meervoud van zeven trouwens!) Lucas wil een ander punt 

maken. In Matteüs gaat het vooral om de koninklijke rol van de messias. 

In Lucas gaat het om de mens Jezus die niet alleen de ‘zoon van mensen/

zoon van Adam’ is, maar, zo blijkt uit vers 38, ook de zoon van God. Het ge-

slachtsregister sluit aan op de woorden van God zelf bij de doop van Jezus 

in de woestijn: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’ (Lucas 3:22) 

en wordt gevolgd door de woorden van de duivel: ‘Als u de Zoon van God 
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bent, beveel die steen dan in brood te veranderen.’ (Lucas 4:3)

Maar wat is de betekenis van ‘zoon van God?’ We staan dan meestal klaar 

met de drie-eenheidsleer op basis van Grieks-filosofische constructies. 

De Grieken gebruikten het woord ‘wezen’ voor het abstracte opperwe-

zen: onveranderlijk, zonder oorzaak, veroorzaker van alles. De ‘zijnde’ 

of het ‘wezen’ kon zich uitdrukken middels maskers: ‘personae’. In de 

christelijke leer krijgt het ene wezen ‘God’ dan drie maskers of personen: 

Vader, Zoon en heilige Geest.

In de Bijbel kent ‘zoon van God’ echter een andere betekenis. Adam is de 

‘zoon van God’, mensen zijn ‘kinderen van God’, de gezalfde koning, de 

messias is de ‘zoon van God’. In het verhaal van de baboesjka is het vooral 

belangrijk dat Israël als volk de ‘zoon van God’ is. 

Tijdens het exodusverhaal doodt de Farao de pasgeboren kinderen van 

Israël. Er lijkt een conflict tussen twee vaders te ontstaan: ‘En dan moet 

jij tegen de farao zeggen: “Dit zegt de heer: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren 

zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar dat heb je 

geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden.”’ (Exodus 4:22)

Ook in Hosea 11:1 staat over Israël: Toen Israël nog een kind was, had ik het 

lief; uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Deze tekst wordt door Matteüs 

aangehaald nadat Jozef en Maria met de kleine Jezus naar Egypte zijn 

gevlucht en terugkeren na de dood van Herodes de Grote: Daar bleef hij 

tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door 

de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ (Matteüs 2:15). Door 

het zinnetje ‘zoon van God’ te gebruiken voor Jezus in combinatie met 

een vlucht naar Egypte en terug, identificeert Matteüs Jezus met het volk 

Israël in slavernij en exodus.

Jezus = Israël

En: de ultieme exodus is nu! Nu is het einde van de ballingschap.

Het verhaal over de doop van Jezus, met de woorden Jij bent mijn geliefde 
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Zoon, slaan daarom op de doortocht door de Rietzee en de Jordaan. Jezus 

begint zijn publieke bediening door zich te laten dopen door Johannes. 

Hiermee identificeert Hij zich met het (zondige) volk Israël. Hij zegt 

daarmee: Ik ben het volk, de Zoon van God, die uit Egypte is bevrijd. En 

Ik identificeer Me met de zonde van het volk zoals Johannes dat aankon-

digde: er staat een oordeel te wachten. (zie Lucas 3:9)

Het verhaal over de verzoeking in de woestijn, met de woorden als u de 

Zoon van God bent, slaan op de verzoekingen van Israël in de woestijntocht 

van veertig jaar. Israël mekkert daar om brood, vertrouwt niet op de 

macht van God en knielt voor een gouden kalf. Jezus weerstaat de drie 

verzoekingen in zijn veertig dagen durende woestijntocht. Hij identifi-

ceert zich opnieuw met het volk Israël. Alleen nu keert Hij het om: Hij is 

wel gehoorzaam. (Zie Lucas 4.)

Het verhaal van de kleinste, vierde baboesjka gaat eerst over identificatie: 

wie is die Jezus? En het antwoord is duidelijk: Hij is Israël in het klein. De 

beweging van buiten naar binnen wordt duidelijker: van schepping in 

crisis naar volk, van volk naar volk in crisis, van volk in crisis naar Jezus, 

de messias, de Zoon van God. ‘In Hem’ wordt het hele verhaal gebundeld. 

Hij is de climax van Gods geschiedenis met zijn volk.

Dit blijkt verder uit de daden die Hij doet en de woorden die Hij spreekt. 

Hij heeft het over de ‘wijnstok’, ‘het licht van de wereld’ of ‘het zaad’. Alle-

maal woorden die zowel slaan op Israël vanwege haar roeping als alterna-

tief volk, als op Jezus in zijn rol van messias, vertegenwoordiger namens 

het volk.

Aankondiging

Maar Jezus is zich ook bewust van de crisis, de ballingschap van het 

volk. Jezus weet dat Israël door God is uitverkoren als middel om een 

antwoord te zijn op het probleem van het kwaad. Maar Jezus weet ook 

dat Israël zelf in crisis is. De ballingschap is nooit ten einde gekomen. En 

Jezus gelooft dat het moment van bevrijding nu is aangebroken. Nu is het 

moment van het einde van de ballingschap. De code hiervoor is: ‘Het ko-
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ninkrijk van God is nabij.’

Jezus gebruikt deze code vele malen. Overal waar Hij komt, vertelt Hij 

het goede nieuws over het einde van de ballingschap. In alle dorpen stro-

men de mensen naar Hem toe. ‘Het koninkrijk van God is nabij, bekeer je 

en geloof in Mij.’ Jezus zegt hiermee verschillende dingen:

Ten eerste zegt Hij dat de ballingschap voorbij is omdat Gods rijk komt. 

Jezus sluit aan bij de profeten als zij spreken over ‘het evangelie’ en bij 

Daniël als hij spreekt over de komst van de Mensenzoon en het eeuwig-

durende koninkrijk.

Ten tweede zegt Jezus dat het koninkrijk van God nabij is. Jezus verwacht 

dit koninkrijk in zijn directe toekomst. Dat is dus ons verleden. De nieu-

we fase in de geschiedenis van Gods volk zal spoedig aanbreken. Spoedig, 

tijdens Jezus’ leven (en dus niet in onze toekomst...).

Ten derde geeft Hij aan dat er bekering nodig is. Er waren in Jezus’ dagen 

verschillende opties om Gods rijk te verwezenlijken. De Farizeeën geloof-

den dat een strikte interpretatie van de Thora zou leiden tot een reddend 

ingrijpen van God. Daardoor gingen ze het volk wettisch zuiveren door 

de grenspaaltjes verder naar binnen op te schuiven. (Zie hoofdstuk 6!) De 

Zeloten geloofden in de komst van God rijk door gewapende opstand te-

gen Rome en verder geloofden de Sadduceeën (de priesterklasse uit Jeruza-

lem) in een onderonsje met de Romeinen, een soort win-winsituatie. De 

mensen moeten zich volgens Jezus bekeren van deze andere agenda’s.

Ten vierde zegt Jezus dat Gods rijk komt in en door Hem. Zijn agenda, zijn 

weg is de enige weg. De ware weg. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Niemand kan bij de vader komen dan door mij.’ (Johannes 14:6)

Uitnodiging

Na de aankondiging, de code, gaat Jezus mensen verwelkomen die zich 

daadwerkelijk bekeren. Prostituees bekeren zich van hun seksuele slaver-

nij, tollenaars die heulen met de Romeinen en hun volksgenoten bestelen 

geven het gestolen geld terug, zieken worden genezen, blinden kunnen 

zien, mensen met demonische bezetenheid worden vrijgemaakt uit hun 
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banden. Jezus benoemt deze daden met woorden als ‘Mocht deze vrouw, die 

een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, 

mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?’ (Lucas 13:16) en 

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abra-

ham.’ (Lucas 19:9) Ze worden weer ‘kind van God’, dochter en zoon van 

Abraham.

Jezus bevrijdt de mensen door hun zonden te vergeven. Vergeving van 

zonden is ook een code voor ‘het einde van de ballingschap’ en voor ‘nieu-

we schepping’. De vergeving van zonden wordt daarom ook verbonden 

met de genezing van ziekten. Het einde van de ballingschap is het aanbre-

ken van de nieuwe schepping.

Jezus gaat daarna ook met de mensen maaltijden houden en feestjes vie-

ren. Meestal doet Hij dit met de ‘foute mensen’ en daarom krijgt Hij veel 

kritiek. Zijn maaltijden en feesten zijn ook ‘codetaal’ om te zeggen dat de 

mensen horen tot het verloste en vernieuwde volk van God. Het samen 

aan tafel gaan heeft een diep symbolische betekenis: eenheid, gemeen-

schap, familie. Als Hij kritiek krijgt op deze herstelde familie-eenheid 

dan vertelt Hij verhalen, zoals de beroemde gelijkenis van de verloren 

zoon:

Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: 

“Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde 

zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en 

reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen 

verkwistte.’ 

(Lucas 15:11-13)

Voor de Joodse luisteraar is het snel duidelijk: het verhaal over een vader, 

twee zonen, een erfenis en een vertrekkende zoon is het verhaal van Is-

raël zelf. Het is het verhaal van Jakob die moet vluchten voor zijn oudere 

broer nadat hij zijn vader Isaak bedrogen heeft. Jezus zegt hier: deze 

zondaar, de prostituee of de tollenaar is het volk Israël in ballingschap. Ze 

waren in een ‘ver land’ maar mogen weer thuiskomen bij de Vader. In het 
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verhaal zit trouwens de uitnodiging richting de oudste zoon om het feest 

mee te vieren.

Vorming

Het blijft echter niet bij uitnodigingen. Jezus gaat de mensen die Hij 

geroepen heeft, ook formeren. Net als de tien plagen en de tien geboden 

is er eerst sprake van bevrijding, genezing en verlossing, vervolgens van 

formatie door hun te vertellen hoe de nieuwe wetten van het koninkrijk 

werken. Jezus vertelt in de Bergrede hoe het volk van het vernieuwde 

verbond mag leven. ‘Gelukkig wie...’ (Matteüs 5) Let in de Bergrede vooral 

op hoe Jezus zijn agenda uitrolt. Het geluk komt naar de nederigen van 

hart, de treurenden, de zachtmoedigen, hen die hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid, de barmhartigen, de zuiveren van hart, de vredestichters, 

de vervolgden vanwege de gerechtigheid. De volgelingen van Jezus mo-

gen opnieuw ‘zout van de aarde’ en ‘licht in de wereld’ zijn. Jezus herstelt 

de oorspronkelijke roeping van het volk (baboesjka 2).

Jezus leert zijn volgelingen te bidden, te dienen en te gehoorzamen. De 

volgelingen moeten net als Jezus worden: niet heersen maar dienen, het 

kruis opnemen en Hem volgen, de andere wang toekeren, de vijand lief-

hebben, alles achter je laten. Daarover meer in het volgende hoofdstuk: 

Jezus als Heer.

Oordeel & Rechtvaardiging

Jezus identificeert zich met de profeten als Hij het komende oordeel 

uitspreekt over het opstandige volk. Dat doet Hij op verschillende ma-

nieren. Bijvoorbeeld in de Bergrede. De woorden van Jezus vormen zijn 

agenda voor het vernieuwde volk van God. Jezus eindigt de Bergrede, net 

als Mozes zijn Thora-rede, met een aantal consequenties: ‘Ga door de nau-

we poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar 

velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het 

leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.’ (Mat-

teüs 7:13-14) ‘Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het 

vuur geworpen.’ (Matteüs 7:19) En de beroemde gelijkenis van het huis op 
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de rots: ‘Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken wor-

den met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.’ (Matteüs 7:24) Het 

oordeel is er echter voor degenen die zijn agenda niet volgen. Ze zijn als 

een man die zijn huis bouwt op zand. De stormen slaan op het komende 

oordeel van God door de handen van de Romeinen. Het bouwwerk houdt 

niet stand.

Ook identificeert Jezus zich met de apocalyptische visionairs, zoals in 

zijn toespraken over de ‘laatste dingen’. In Marcus 13 en Matteüs 24 en 

25 staan verschillende beelden over de nabije toekomst: het afbreken van 

de tempelgebouwen, de oorlogen, de hongersnoden en de aardbevingen, 

de verwoestende gruwel (van Daniël), de verduistering van zon en maan, 

de komst van de Mensenzoon, het oordeel, het meegenomen worden 

van mensen en achterlaten van anderen, de dief in de nacht, de gelijkenis 

van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes, de talenten en de bokken en de 

schapen. Al deze, mysterieuze, beelden gaan over het directe oordeel over 

Gods afvallige volk. De theoloog N.T. Wright zegt daarom ook dat alle 

woorden van Jezus reeds in vervulling zijn gegaan. Ze liggen niet meer in 

onze toekomst maar in ons verleden en slaan vooral op de val van Jeru-

zalem in het jaar 70. Het oordeel is de climax van Gods verhaal in Jezus’ 

dagen, niet in onze dagen. Het is het verhaal van de 3e en 4e baboesjka: het 

volk in crisis en de komst van de messias.

Als laatste identificeert Jezus zich, als messias, als plaatsbekleder, met 

het zondige volk: Hij wil het oordeel zelf dragen en zo zijn volgelingen 

redden uit het komende oordeel. Ook dit heeft zijn voorbeeld in het pe-

sachverhaal: het oordeel komt over heel Israël, behalve over die huizen 

waar het bloed van het lam aan de deurposten zit. Daar zal het oordeel 

‘voorbijgaan’. In de avond voor zijn sterven viert Jezus deze pesachmaal-

tijd, maar vult de belangrijkste symbolen, brood en wijn, met zijn eigen 

sterven. Het zijn niet langer het ongezuurde brood en het pesachlam, 

maar zijn lichaam en zijn bloed: tekenen van zijn komende lijden.

‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn ge-

stuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar 
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kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.’ (Mat-

teüs 23:37) Dit is het beeld van een moeder die haar leven opoffert om 

haar kroost te redden. Jezus identificeert zich met de ‘lijdende dienaar’ 

uit Jesaja 53. 

Hij kiest de ultieme ballingschap.

De messias is dood.

De laatste baboesjka is verdwenen...
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V erplaats jezelf eens in een oude vrouw die in het jaar 70 na Christus vanuit 

de verte staat te kijken naar de brandende puinhopen van een stad die eens 

Jeruzalem, stad van vrede, heette. Op de berg zie je de ruïne van de tempel. Geen 

steen is op de andere gebleven. De tranen rollen over je wangen, want wat je ziet 

is veel meer dan het resultaat van een oorlog. Het is het einde van een droom. 

Het einde van je geloof. Alles wat je lief was gaat verloren met die stad.

Het jaar ervoor kwam er een groep soldaten in je dorp. Het waren Ro-

meinse herauten die het goede nieuws kwamen brengen van de troons-

bestijging van een nieuw keizer. Titus Flavius Vespasianus was in Rome 

tot keizer benoemd. Deze man was kort daarvoor de generaal geweest 

die de Joodse opstand met harde hand neersloeg. Zijn zoon Titus zou het 

karwei in Jeruzalem wel afmaken. De herauten hadden dus goed nieuws: 

een evangelie. Ze vertelden het volgende: ‘Heden is Titus Flavius Vespasi-

anus keizer geworden. Hij is de Heer, zoon van God, redder van de wereld. 

Hij brengt vrede en recht in heel het rijk. Vereer hem met je gebeden en 

het geven van belasting.’

Jezus was echt niet de enige ‘Zoon van God’ of ‘Redder van de wereld’. En 

er gingen allerlei ‘evangeliën’ rond. Maar het evangelie van de keizer was 

wel de belangrijkste van allemaal. Duizenden herauten verkondigden de 

nieuwe werkelijkheid. Het enige wat je moest doen als onderdaan in de 

nieuwe situatie was je knieën buigen en hem aanbidden als je Heer, de 

‘Kurios’.

Hoe zit het dan met de hoop van Israël? Zal Gods koninkrijk nu komen of 

niet? Moeten we ons, veertig jaar na de afschuwelijke terechtstelling van 

Jezus, alsnog neerleggen bij dit einde? Israël is al een marginale beweging 

binnen het enorm machtige Romeinse Imperium. Hoe zit het dan met 

een nog kleiner groepje: de volgelingen van Jezus. Wat is hun verhaal? 

Waarom zouden ze nog hoop hebben?

Om dit verhaal, deze hoop te leren kennen moeten we teruggaan naar het 

leven van Jezus. Reeds voor zijn geboorte staat zijn komst in het teken 
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van het verlies van de machten. Zijn moeder, Maria, zingt de lof van God 

met de volgende woorden: 

‘Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen,

heersers stoot hij van hun troon 

en wie gering is geeft hij aanzien. 

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 

maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid.’ 

(Lucas 1:51-55)

En bij zijn geboorte komen herders op zijn geboortefeest. Eenvoudige 

lieden krijgen van de hemelse herauten te horen dat er ‘vrede op aarde’ 

zal zijn. Niet alleen in de hemel, maar ook op aarde. Later komen wijzen 

geschenken brengen aan de ‘pasgeboren koning van de Joden’.

Jezus zelf heeft het over ‘het koninkrijk van God’ dat nabij is. Hij leert 

zijn volgelingen bidden: ‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 

op aarde(!) zoals in de hemel.’ Op een andere plaats wordt Hem door Pilatus, 

de Romeinse stadhouder, gevraagd of Hij de koning van de Joden is. Jezus 

antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij 

deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen 

dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ (Jo-

hannes 18:36) Vaak wordt deze tekst verkeerd begrepen. Er staat letterlijk 

‘mijn koninkrijk komt niet op vanuit de wereld’. Het is niet zoals de ko-

ninkrijken van deze aarde. Het is een ander, een vreedzaam, koninkrijk. 

Het is niet van hier, maar wel voor hier. Het koninkrijk van God komt op 

aarde, vanuit de hemel. Het heeft een hemelse oorsprong, maar een aardse 

bestemming.

Hoe anders is dat dan? Wat is daar zo hemels aan? Hoe ging Jezus om met 
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macht of met de verleiding van macht? We kijken naar het verhaal van de 

verzoeking in de woestijn. Net als Israël –veertig jaar – ging Jezus – veer-

tig dagen – de woestijn in en ook Hij werd drie keer verzocht, beproefd 

door de duivel.

Jezus identificeert zich met het volk Israël, en moet daarom ook dezelfde 

strijd aangaan. De verzoekingen in de woestijn, brood (economie), tem-

pel (religie) en wapens (macht), moet Hij ook in zijn leven doorstaan. 

De eerste verzoeking komt als Jezus de menigte op wonderlijke manier te 

eten geeft. (Zie Matteüs 15.) Direct na dit wonder (als steen in brood?) 

vraagt Hij: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ (Matteüs 16:13) en 

daarna: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Een soort popular vote. De leerlingen 

antwoorden op vraag één: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, 

weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Maar op de tweede vraag 

antwoordt Petrus: ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus keert 

zich na deze belijdenis richting Jeruzalem: dat is immers de plaats waar 

de messias, de Zoon van de levende God, moet strijden om zijn overwin-

ning te behalen. Maar Jezus legt uit dat deze overwinning zal gaan via 

lijden en sterven. Pas daarna de opstanding. Dat is te veel voor Petrus, die 

Jezus hierop aanvalt met de woorden: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker 

niet gebeuren!’ Jezus keert hem dan de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, 

achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat 

God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ De eerste verzoeking.

De tweede verzoeking vindt plaats in de tempel. De tempel is veel meer 

dan alleen een religieus gebouw voor religieuze rituelen. Het is het 

centrum van de Joodse eredienst, maar de religieuze sentimenten zijn 

gekoppeld aan politieke idealen. Jaren geleden, tijdens de opstand van de 

Maccabeeën tegen Antiochus Epiphanes IV, was er ook een strijd om de 

tempel. Deze moest gezuiverd worden van afgodsbeelden en valse, door 

de Grieken geïnstalleerde, priesters. Om de tempel te reinigen moest de 

aanvoerder van de opstandelingen, de messias, de strijd aanbinden met 

de heidense troepen. De strijdkreet van de Maccabeeën was: ‘Geef God 
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alle eer en zet het de heidenen betaald!’ Daarna stormden ze af op het 

Syrisch-Griekse leger. Dit bracht hun de overwinning. 

Jezus wordt in de week voor zijn dood binnengehaald als messias met de 

woorden van Psalm 118: 

Gezegend wie komt met de naam van de heer. 

Wij zegenen u vanuit het huis van de heer. 

De heer is God, hij heeft ons licht gebracht. 

Vier feest en ga met groene twijgen

tot aan de horens van het altaar.

(Psalm 118:26-27)

Tempel en strijd. De messias wordt binnengehaald, maar moet zijn werk 

doen in de tempel. En dat doet Jezus. Hij veegt het tempelplein schoon 

door de tafels van de geldwisselaars om te gooien en de handelaren weg 

te jagen. ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie 

maken er een rovershol van!’ (Matteüs 21:13). 

Later krijgt Jezus een strikvraag: ‘Moeten we aan de keizer belasting 

betalen of niet?’ Een beetje achtergrondinformatie is hier handig. Het 

tempelcomplex was ook het centrum voor de Romeinse belasting en de 

tempelbelasting. Het grootste deel ging naar Rome, zodat het Imperium 

haar soldaten kon betalen of nog meer landen aan zich kon onderwerpen. 

De belastingen waren moordend hoog en de oorzaak van diepe armoede. 

Jezus moest hier wel op tegen zijn. Wat zou Hij antwoorden?

De vesting Antonia, pal naast het tempelcomplex, was het hoogste ge-

bouw van Jeruzalem, hoger nog dan de tempel. Vanuit de vesting kon het 

Romeinse garnizoen een muur rondom het tempelcomplex betreden en 

met pijl en boog iedereen neermaaien. De tempel was de facto onderdeel 

van de Romeinse macht. Als Jezus nu in opstand zou komen door te roe-

pen: ‘Geen belasting voor Rome’ dan zou Hij veel mensen op zijn hand 

hebben. Het was Pesach, het Joodse bevrijdingsfeest. De stad was over-

vol met allerlei pelgrims, onder wie veel Galileeërs. Jezus was net door 

een menigte binnengehaald als messias en deze menigte stond nu pal 

achter Hem. Maar als Jezus zou antwoorden met: ‘Betaal gewoon je be-
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lasting,’ dan zou Hij in één keer zijn volgelingen kwijt zijn. Hoe kon Jezus 

nu ooit goed antwoorden?

‘Laat mij eens een denarie zien. Van wie zijn de afbeelding en het opschrift op deze 

munt?’ ‘Van de keizer,’ antwoordden ze. Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef wat van de 

keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ (Lucas 20:24-25). 

Deze zin is slechts een kleine variatie op de strijdkreet van de Maccabee-

en: ‘Geef God alle eer en zet het de heidenen betaald!’ Jezus verandert de 

strijdkreet een klein beetje zodat er geen gewapende opstand begint. En 

daarmee weerstaat Hij de tweede verleiding: religieuze macht.

De derde verzoeking vindt plaats, kort na het laatste avondmaal, de pesach-

maaltijd van Jezus en zijn volgelingen. Na de maaltijd vertrekken ze naar 

de hof van Getsemane. Vlak voor dat moment doet Jezus een vreemde 

uitspraak: ‘Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen 

jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel 

heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel 

verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, 

moet in mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” 

Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.’ Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier 

zijn twee zwaarden.’ Maar hij zei tegen hen: ‘Genoeg hierover!’ (Lucas 22:35-38). 

Jezus laat zwaarden kopen?

Waarvoor?

De tekst geeft een hint: zodat Hij tot de wettelozen zal worden gerekend. 

Het Griekse woord betekent letterlijk ‘opstandelingen’ of ‘terroristen’. 

Jezus lijkt hier een zwak moment te hebben. Hij is in de verleiding om 

toch de agenda van de Zeloten te volgen: de gewapende opstand door het 

zwaard. Daarna gaat Hij naar de olijfberg en vraagt zijn leerlingen te bid-

den ‘zodat ze niet in beproeving’ zullen komen. Dit is de derde verzoeking 

van de duivel: de macht van het zwaard. Maar Jezus keert zich ervan af 

door te bidden: ‘Laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’

Wat was de ‘wil’ van Jezus?
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Hij geeft zich uiteindelijk over aan Gods wil, maar wat is zijn wil? Kan 

het zijn dat Jezus hier de verleiding voelt om toch te kiezen voor de gewa-

pende strijd tegen Rome?

Maar Jezus is gehoorzaam aan de wil van zijn Vader: Jezus instrueert 

daarna zijn volgelingen met woorden als ‘wie naar het zwaard grijpt, zal door 

het zwaard omkomen’ en ‘mijn Vader … zou mij dan onmiddellijk meer dan twaalf 

legioenen engelen ter beschikking stellen’ (Matteüs 26:52-53). Jezus wijst de 

macht af, met de consequentie dat Hij de weg van het lijden kiest.

Hij gaat de weg van bespotting, marteling en uiteindelijk de kruisdood. 

Het Romeinse kruis was een teken, een symbool, van imperiale macht. 

Het vertelde een verhaal, namelijk dat van de overwinning van de Ro-

meinse keizer op de opstandeling. Als Jezus sterft aan een Romeins kruis 

dan heeft dat alles met macht te maken. Dit is wat Rome kan en doet!

Toch heeft zijn zelfopoffering een sterke kant. De dood was het ultieme 

wapen in de handen van een imperium. Een keizer kon alles doen en laten 

omdat hij kon beschikken over dood en leven. Mensen moesten wel luis-

teren, anders...

Daarom is Jezus in zijn dood vrij van de macht van het imperium. Hij 

kiest ervoor om niet terug te schelden en zijn beulen niet te vervloeken, 

wat wel een traditie was. Hij kiest ervoor om te bidden: ‘Vader, vergeef hun, 

want ze weten niet wat ze doen.’ De Romeinse hoofdman bij het kruis is er 

zelfs van onder de indruk: ‘Werkelijk, deze mens was een rechtvaardige!’ Als 

Jezus sterft, vernietigt Hij het ultieme wapen van het imperium: de dood. 

Zeker omdat Hij sterft als feitelijk onschuldige.

Jezus sterft op vrijdag, de zesde dag van de Joodse weekindeling. Zijn 

laatste woorden zijn: ‘Het is volbracht.’ Hierin resoneert het woord dat 

gebruikt wordt aan het einde van de zes scheppingsdagen in Genesis. De 

zesde dag heeft God zijn scheppingswerk ‘volbracht’. Daarna rustte Hij 

en zegende Hij de zevende dag: de sabbat. 

Jezus sterft op de zesde dag en het lijkt alsof de schrijver wil zeggen: nu 
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is de oude schepping helemaal volbracht. Het verhaal van Genesis tot 

Goede Vrijdag is ten einde. Het kleinste baboesjka-poppetje is helemaal 

verdwenen. Jezus staat hier symbool voor heel de schepping.

Hij rust in het graf, de sabbatsrust. Stille zaterdag.

Op de eerste dag van de nieuwe week...

De eerste dag.

Van de nieuwe week.

Nieuwe schepping breekt aan op de eerste dag van de nieuwe schep-

pingsweek. De vrouwen gaan naar het graf, maar treffen het leeg aan! 

Grafroof? Wat is er aan de hand? Ze roepen Petrus en Johannes en ook zij 

constateren alleen maar een leeg graf. Geen Jezus. Ze weten nog niet van 

de opstanding. Ze gaan weg en laten Maria (van Magdala) alleen achter. 

Het verhaal van Maria is schitterend. Maria komt in de tuin waarin het 

graf van Jezus ligt. Daar is ze alleen, bij de toegang tot de dood, het graf. 

Opeens ziet ze twee engelen die haar vragen waarom ze huilt. Ook Maria 

snapt niet waar het lichaam van Jezus is gebleven. Dan kijkt ze om en 

ziet Jezus maar herkent Hem niet. ‘Waarom huil je?’ en ‘Wie zoek je?’ vraagt 

Jezus. Dan ziet Maria Hem aan voor de tuinman en ze vraagt Hem waar 

hij het lichaam van Jezus heeft gelaten. Dan zegt Jezus ‘Maria’ en Maria 

antwoordt met ‘Rabboeni’ (= meester).
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Vergelijk dit verhaal met het drama in de hof, de tuin van Eden, uit Gene-

sis 3.

Het verhaal van de opstanding is een omkering van het drama in de hof 

van Eden. God keert het om, binnenstebuiten. Vanaf dit moment is er, op 

de eerst dag van de nieuwe scheppingsweek, een toekomst die zal leiden 

naar de ‘levensboom’ waarover Openbaring spreekt.

Als Jezus dan zijn volgelingen ontmoet, gebeurt het volgende: Jezus kwam 

in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun 

zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens 

zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie 

uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als 

jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan 

zijn ze niet vergeven.’ (Johannes 20:19-23) 

Jezus wenst ze vrede, zendt ze uit, geeft ze de levendmakende Geest en 

geestelijke autoriteit. In feite is het een miniverhaal: De lang verwachte 

vrede, het einde van de ballingschap, de komst van Gods rijk is realiteit. 

Ik ben gezonden door de Vader, als messias van Israël, namens het volk. 

Nu zijn jullie het nieuwe volk en mogen jullie doen zoals Ik. Daarom 
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ontvang je de Geest en word je opnieuw geschapen. God blaast de le-

vensadem in de dode botten en lichamen van het volk Israël. (Genesis 

2:7 en Ezechiël 37:9-14) Ezechiël profeteerde reeds over dit einde van de 

ballingschap met de metafoor van de opstanding uit de dood. Door deze 

nieuwe schepping ‘zullen jullie beseffen dat ik de heer ben.’ En de geestelijke 

autoriteit (als jullie vergeven of niet vergeven) lijkt erg op het herstel van 

het verbond met Abraham (zegenen of niet zegenen) in Genesis 12.

Dit is het verhaal van de baboesjka. Met Jezus’ dood en opstanding (ba-

boesjka 4) wordt zijn volk ook thuisgebracht en opnieuw geschapen: om-

kering van de crisis van baboesjka 3. Het volk krijgt daarna opnieuw ge-

zag om de missie uit te voeren (baboesjka 2) in een wereld die nog steeds 

in crisis is (baboesjka 1). Toch is het moment van de opstanding ook een 

moment van hoop voor de vernieuwing van heel de schepping: Jezus vol-

doet reeds aan nieuwe natuurwetten. Hij is ‘verheerlijkt’. En uiteindelijk 

zal alles deel hebben aan zijn ‘verheerlijking’. 

De volgelingen van Jezus zullen zich meer en meer identificeren met hun 

Heer. Herinner je je nog het verhaal van de icoon? Een oosterse koning 

laat een beeld van zichzelf plaatsen in het rijk. Overal waar het beeld is, 

daar is zijn rijk, daar is zijn wil wet. In de eerste schepping werden de 

mensen gemaakt naar het ‘beeld’ van God: iconen. Nu worden we op-

nieuw geschapen naar het beeld van Jezus. Hij is nu het ‘beeld van God’: 

Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping. (Kolos-

senzen 1:15). Wij mogen gelijkvormig worden aan zijn beeld. Want hij is 

‘in’ ons. Denk maar aan de baboesjka. De laag van het volk heeft nu Jezus 

als Heer in zich.

Daarom kunnen wij, de volgelingen van Jezus, Hem ook volgen. Doen 

zoals Hij. En dus bestaat zijn heerschappij uit een volk: liefhebbende, die-

nende en zorgende mensen. We leven de Bergrede uit, we laten ons door 

Hem vormen en volgen Hem na. ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden 

door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij 

jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten die-
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nen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de 

Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven 

te geven als losgeld voor velen.’ (Marcus 10:42-45)

Dit is de drijfveer voor het leven van een christen. Je doet als Jezus. En 

als het eropaan komt en er een confrontatie komt met de machten die het 

tegenovergestelde willen, dan moet je standvastig blijven, ook al kost het 

alles. De christenen deden dit dan ook, omdat ze wisten van de opstan-

ding uit de dood. God geeft het leven aan mensen die de weg van Jezus 

gaan. 

Niet de keizer is Heer... ook al vernietigt hij Jeruzalem. Alles wat je lief is, 

is niet verloren.

Jezus is Heer! In Hem gaat het verhaal verder! Jezus zegt dat het konink-

rijk spoedig zal komen, en nu is het zover. Het koninkrijk is gekomen! De 

droom van Gods volk gaat door in het nieuwe volk rondom Koning Jezus, 

de Heer. 
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Pop twee:

Gods vernieuwde 

volk
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G od schept zijn volk Israël opnieuw. Hij rekent af met de macht van de keizer 

en de ‘volken’ door Jezus te presenteren als de ware ‘Heer’. Israël heeft een 

weg gevonden uit de ballingschap, naar het nieuwe leven. De crisis van baboesjka 

3 is dus voorbij. Er is een vernieuwd volk, onder de macht van de volken vandaan 

gekomen. Door dienen, lijden, sterven en opstanding. Dat was Jezus’ agenda 

tegenover de agenda van de machten.

Maar hoe wordt Israël dan opnieuw het ‘licht voor de volken’? Hoe kan ze 

de oorspronkelijke roeping van Abraham – om hem zullen alle volken van de 

aarde zich gezegend noemen (Willibrordvertaling) – op zich nemen? Ergens 

was er toch de belofte dat de volken naar Israël zouden komen om de God 

van Jakob te vereren? Maar we zagen net dat de legers van Titus de stad 

Jeruzalem met de grond gelijk maakten.

Hoezo zegen voor de volken? 

In het leven van Jezus zijn er enkele hints dat er herstel van de oorspron-

kelijke roeping plaatsvindt: de wijzen uit het oosten, occulte magiërs, 

komen om het kind Jezus te vereren met geschenken. Zo had de profeet 

Jesaja reeds voorspeld: 

Je poorten zullen nooit gesloten worden, 

dag en nacht zullen ze openstaan, 

zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, 

met de koningen die worden meegevoerd.

(Jesaja 60:11)

Tijdens zijn leven heeft Jezus maar weinig oog voor niet-Israëlieten. Een 

Samaritaanse vrouw, een Romeinse hoofdman, een gelijkenis over de 

barmhartige Samaritaan en een Kanaänitische vrouw. Dat laatste ver-

haal is opzienbarend. Jezus gaat naar het uiterste noorden en gaat op ex-

cursie naar de landen rondom Tyrus en Sidon. Daar ontmoet hij een Ka-

naänitische vrouw. (Wat op zich vreemd is omdat er geen Kanaänitische 

volken meer wonen; ergens anders wordt ze daarom ook Syro-Fenicische 

genoemd.) Ze smeekt Jezus om haar demonisch bezeten dochter te ge-
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nezen. Maar Jezus zegt: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van 

Israël.’ en later zelfs: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het 

aan de honden te voeren.’

Oeps. Jezus toch...

Maar de vrouw laat het er niet bij zitten... ‘Zeker, Heer, maar de honden eten 

toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Dit enorme geloof 

wordt door Jezus gezien en Hij geneest haar dochter! Opnieuw lijkt het 

alsof de mens eerst moet uitdagen voordat God in actie komt.

Daarna gaat Jezus terug, maar de mensen uit de streek volgen Hem. Hij 

helpt hen. De mensen zien vol verwondering hoe doofstommen gaan 

spreken, kreupelen beter worden, verlamden gaan lopen en blinden weer 

kunnen zien, en ze brengen hulde aan de God van Israël. 

De heidense volken brengen hulde aan de God van Israël! 

Dan zegt Jezus: ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie da-

gen bij me en ze hebben niets meer te eten.’ Hij geeft hun te eten en er blijven 

zeven manden met brood over. Het zou kunnen dat het getal zeven een 

betekenis heeft. Tijdens een eerdere spijziging, met alleen Joodse men-

sen, bleven er twaalf manden over. Natuurlijk slaat dat op de twaalf stam-

men van Israël. Het volk krijgt overvloedig te eten. Nu blijven er echter 

zeven manden over. Gaat het hier misschien om de zeven volken van 

Kanaän, die uitgemoord werden tijdens de verovering onder Jozua? Jezus 

draait het om: geen moord, maar leven in overvloed, ook voor de ‘volken 

van Kanaän’.

De enorme populariteit onder de niet-Joden zou Jezus ertoe kunnen ver-

leiden om zijn missie om te gooien. Waarom zou Hij zich met die opstan-

dige Joden bezighouden als Hij een nieuwe religie kan stichten onder de 

heidenen? Net als zijn Joodse tijdgenoot Philo van Alexandrië 

(20 v.Chr. – 50 n.Chr.) zou Jezus met groot succes een filosofische school 
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kunnen starten. In Johannes 12 lezen we het verhaal van enkele Grieken 

die Jezus willen ontmoeten. Maar Jezus kiest een andere weg:

En de farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, 

de hele wereld [vetgedrukt, JtB] loopt achter hem aan.’ Nu was er ook een aantal 

Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit 

Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging 

dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is geko-

men dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: 

als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar 

wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar 

wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.’ (Johannes 

12:19-25)

 

Toch zitten de meeste aanwijzingen voor de grote verandering net onder 

de radar. Dit heeft te maken met een groot aantal wetten die belangrijk 

zijn voor de Joodse identiteit. Een klein stukje geschiedenis is weer op z’n 

plaats:

De Joodse gelovigen hebben jaren van ballingschap en vijandelijke over-

heersing achter de rug. Hoe houd je je eigen identiteit en religie in leven 

als je constant onder druk staat om compromissen te sluiten? Daartoe 

ontwikkelde het Joodse volk een indrukwekkend aantal wetten, die de 

bedoeling hadden het volk ‘af te zonderen’ van de andere volken. De zoge-

naamde heiligingstraditie. 

Vooral de Syrisch-Griekse overheersing probeerde de Joden hun identiteit 

af te pakken door een langdurig proces van hellenisering. De Joden moes-

ten de cultuur, de taal en de religie van de Grieken overnemen, soms on-

der dwang. Als tegenreactie werden de muren rond de Joodse identiteit 

alleen maar hoger. De Thora-regels werden ook steeds strenger geïnter-

preteerd. De grens kwam steeds meer naar binnen te liggen. Wat ‘Joods’ 

was werd een steeds exclusievere groep mensen. Een beweging buitenste-

binnen (buiten uitsluiten en binnen zuiver houden).
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Ik wil nu vooral aandacht besteden aan vier onderdelen van de heiligings-

traditie: 

Sabbat

Voedsel 

Volk 

Tempel

Ten eerste de sabbat. Voor de Joodse gelovigen was de sabbat veel meer 

dan alleen de rustdag. Het was een identity marker, een piketpaaltje, ge-

worden. Op de sabbat mocht je niet alleen niet werken, je mocht bijna 

niets meer. Ook niet goed doen. 

Op een dag lopen Jezus en zijn leerlingen door de graanvelden en de 

Farizeeën houden ze in de gaten. Nu moet je weten dat de Farizeeën 

geloofden dat een strikte interpretatie van de wet een voorwaarde was 

voor Gods reddende optreden. Er was geen sprake van werkgerechtig-

heid (‘je heil verdienen’ kenden de Joden niet) maar wel van een vorm van 

wetticisme: steeds strakkere regels. Jezus staat zijn leerlingen toe van 

het graan te eten op sabbat. Van de Farizeeën mag dat echter niet. Jezus 

antwoordde: ‘Hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen 

honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging, de toonbroden nam, ervan at 

en ze uitdeelde aan zijn mannen, ook al mogen alleen de priesters van die broden 

eten?’ En hij voegde eraan toe: ‘De Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.’ 

(Lucas 6:3-5) Jezus zegt dat de sabbatswetten dus best overtreden mogen 

worden als je er iets goeds mee doet. Het gaat om het goede, niet om de 

sabbat zelf. De sabbat is er voor de mens, de mens is er niet voor de sabbat. 

En passant verklaart Jezus dat Hij de ‘Heer is over de sabbat’. Net als Da-

vid is ook Hij op weg om koning te worden. Daarmee is er een hoger doel 

aan de orde.

Even later geneest Hij de hand van een man op sabbat, en weer krijgt Hij 

kritiek. Jezus vraagt: ‘Moet je op sabbat goed of kwaad doen?’

Een nog mooier voorbeeld is dat van de genezing van een vrouw op sab-

bat in de synagoge. De leider van de synagoge keurt het af: ‘Er zijn zes dagen 
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om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ 

Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel 

los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter 

is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op 

sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?’ (Lucas 13:14-16)

De sabbat is de dag van de rust, omdat de kinderen van Israël jarenlang 

geboeid waren geweest door de Egyptenaren. Maar ze waren losgemaakt 

door de exodus onder leiding van Mozes. Daarom viert men de sabbat: de 

bevrijdende God is de God van de sabbat. Is het dan niet de dag bij uitstek 

om mensen los te maken uit de banden van Satan?

Jezus schaft de sabbat niet af maar wijst op de betekenis ervan: een dag 

om goed te doen, een dag om te genezen en te bevrijden. Jezus is namelijk 

de Heer van de sabbat en de sabbat is er voor het welzijn van de mens, niet 

andersom.

Andere punten van het sabbatsgebod waren het sabbatsjaar en het ju-

beljaar. Dit had te maken met de rust van het land en het resetten van de 

economie, het vrijlaten van slaven en kwijtschelden van schulden. Jezus 

gaat niet direct in op het sabbatsjaar omdat dat nog wel gepraktiseerd 

werd. Hij zegt dat de mensen zich geen zorgen hoeven te maken over de 

dag van morgen. (Matteüs 6:25-34)

Wel gaat Jezus in op het jubeljaar, het ‘genadejaar van de Heer’. Hij kon-

digt het jubeljaar zelfs af in de rede te Nazaret:

‘De Geest van de Heer rust op mij, 

want hij heeft mij gezalfd. 

Om aan armen het goede nieuws te brengen 

heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, 

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

(Lucas 4:18-19)
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Later leert Jezus zijn volgelingen bidden, onder meer met de woorden: 

‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.’ 

De oorspronkelijke woorden werden alleen gebruikt in een financiële 

context. Het gaat dus om het kwijtschelden van financiële schulden. Een 

verdacht actuele kwestie. 

De sabbat (en het sabbatsjaar en jubeljaar) wordt door Jezus dus niet afge-

schaft, maar binnenstebuiten gekeerd. Jezus laat zien waar het werkelijk om 

gaat: niet om het trekken van een grens, maar om het doen van het goede.

Ten tweede het voedsel. Voedsel was een identity marker bij uitstek. Veel 

voedselwetten gingen over onbegrijpelijke categorieën, maar als je goed 

kijkt gingen ze vaak over grensgebieden. Je mocht geen dieren eten die 

tussen land en water leven. Ook mocht je geen niet-vliegende vogels 

eten en evenmin vissen zonder schubben. Dood en leven mochten niet 

worden vermengd op verschillende manieren. Zo was het bijvoorbeeld 

niet toegestaan melk en vlees te mengen. Tot op de dag van vandaag heb-

ben de Joden gescheiden vlees- en melkkeukens. Dit gaat terug op het 

gebod dat je een bokje niet mag koken in de moedermelk. De verklaring 

is simpel: hoewel het efficiënt is om het bokje te koken in de moedermelk 

omdat de moedergeit het toch niet meer nodig heeft, zou dit leiden tot 

cynisme over zaken als leven en dood. De levendmakende melk mocht 

niet in het dodende kookproces worden gebruikt.

De voedselwetten waren dus een symbool om te vertellen dat ook het 

volk gescheiden is van de andere volken: apart gezet.

Jezus maakt korte metten met de voedselwetten maar maakt tevens dui-

delijk dat zijn volgelingen zich wel degelijk moeten onderscheiden, maar 

dan in andere zaken: ‘Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar 

wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’ En later ‘Zien jullie dan niet 

in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer ver-

dwijnt?’ (Matteüs 15:11,17) Nog steeds is er sprake van onreinheid, maar 

nu door wat uit de mond naar buiten komt: de woorden van een mens en 

zijn gedachten. Een goed voorbeeld van de shift van ‘geloof buitenstebinnen’ 

naar ‘geloof binnenstebuiten’!
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Ten derde het volk. Etniciteit is voor ieder mens een identity marker. Ander 

culturen of rassen vormen een bedreiging voor de eigen soort. Dat is al 

zo oud als de weg naar Rome. De Joodse gelovigen wilden zich strikt 

onderscheiden van de Grieks-Romeinse cultuur en dus was etniciteit, de 

exclusiviteit, een groot goed. Dit was vooral merkbaar bij de haat jegens 

buitenlanders, met name jegens de Samaritanen, een crossbreed tussen 

verschillende volken die tijdens de Assyrische ballingschap in het Joodse 

land waren komen wonen. 

Jezus ondermijnt de haat jegens Samaritanen door openlijk te spreken 

met een Samaritaanse vrouw en haar huwelijksleven te herstellen. In het 

gesprek met haar gaat het op een gegeven moment over de plaats van aan-

bidding: de Samaritaanse hoogten of de berg in Jeruzalem? Jezus kiest 

de kant van de Joden, maar wijst erop dat dit tijdperk spoedig voorbij zal 

zijn: dan kunnen alle ware aanbidders overal aanbidden door de Geest. 

Jezus voorziet een nieuwe inclusiviteit, ook voor de Samaritanen.

In een ander geval wordt Hem gevraagd wie ‘de naaste’ is omdat dit 

de kern van de Joodse wet is: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als 

uzelf.’ Om dit uit te leggen vertelt Jezus de gelijkenis van de barmhartige 

Samaritaan. De zwaargewonde reiziger wordt genegeerd door Joodse 

mensen, nota bene een priester en een leviet. Waarschijnlijk vanwege 

reinigingswetten en dus de angst om een dode aan te raken. Dan komt 

er een Samaritaan voorbij die natuurlijk geen last heeft van die wetten. 

Maar wat belangrijker is: hij ziet de gewonde, verzorgt hem en betaalt zijn 

ziektekostenverzekering bij de plaatselijke EHBO-post. In dit fictieve 

verhaal laat Jezus zien dat het niet gaat om Jood of niet-Jood maar om 

naastenliefde in actie. Wie is je naaste? Degene die helpt!

Ook hoort Jezus op een dag roepen: ‘Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en 

de borsten waaraan u gedronken hebt!’ Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het 

woord van God luisteren en ernaar leven.’ (Lucas 11:27-28) Jezus verbreekt de 

banden met het voorgeslacht ten faveure van de band van discipelschap. 

En ergens anders wordt Jezus geconfronteerd met zijn familie: ‘Uw moeder 
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en uw broers staan buiten, ze willen u spreken.’ Maar hij antwoordde: ‘Mijn moeder 

en mijn broers zijn degenen die naar het woord van God luisteren en ernaar hande-

len.’ (Lucas 8:20-21)

Opnieuw keert Jezus de identiteit binnenstebuiten. Niet het volk, maar 

iedereen die hoort en doet, is onderdeel van het ware volk. In het laatste 

avondmaal wordt dit ook goed zichtbaar. Het is niet langer het uit Egypte 

bevrijde volk, maar alle tafelgenoten van Jezus. Nu nog alleen Joden, 

maar later open voor alle volken.

Ten vierde de tempel. De tempel was a) de plaats van de aanwezigheid van 

de heer, b) de plaats waar zonden werden vergeven en c) het religieus-

politieke hart van Israël.

Jezus keert het hele tempelsysteem binnenstebuiten. Ten eerste omdat 

het corrupt was. Dit was ook de oorspronkelijke aanklacht tegen de tem-

pel in Ezechiël. De tempel was toen al zo onheilig dat God zelf in balling-

schap ging. God was nooit meer teruggekeerd in zijn tempel terwijl dat 

wel de hoop van Israël was. Ezechiël profeteert dat de verschijning van de 

heer weer zal terugkeren in de nieuwe, eschatologische tempel en ook 

Maleachi spreekt erover: Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij 

effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de 

engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de heer van 

de hemelse machten. (Maleachi 3:1)

De profetie gaat reeds voor een deel in vervulling vanwege het werk van 

Johannes de Doper, degene die de weg effent voor de messias.

De presentie van de heer gaat bij Jezus niet meer om de tempel. ‘Wie 

deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden 

met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots,’ spreekt Hij 

uit aan het einde van de Bergrede. De term ‘huis-op-de-rots’ is weer zo’n 

code. Het huis-op-de-rots was de tempel in Jeruzalem. Maar nu is God 

niet exclusief daar aanwezig, maar daar waar Jezus’ woorden worden 

gehoord en gedaan.

Jezus heeft het later over het in drie dagen afbreken en opbouwen van de 
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tempel. Een vreemde opmerking, omdat er decennialang aan is gebouwd. 

Maar Jezus doelt op ‘de tempel van zijn eigen lichaam’. Zijn lichaam ver-

vangt in essentie de betekenis van de tempel in Jeruzalem.

Ook vergeeft Jezus de zonden van de mensen. En dat was alleen aan God 

gegeven, om precies te zijn: middels de offercultus in de tempel. Jezus zet 

zijn mandaat om zonden te vergeven echter kracht bij door wonderlijke 

genezingen te doen. 

De acties van Jezus in de tempel, het schoonvegen van het plein, is niet 

zomaar een uitbarsting, maar veel meer een symbolische daad. Jezus ver-

beeldt met deze actie Gods oordeel over de huidige tempelpraktijk. Ook 

alle oordeelswoorden in Jeruzalem, de gelijkenissen over de wijngaard, 

de steen die door de bouwers werd afgekeurd die functioneert als steen 

die zal verpletteren, de aanklacht tegen de hypocrisie in Jeruzalem, deze 

hebben allemaal met het einde van de huidige tempel te maken. Jezus’ 

hele betoogtrant in bijvoorbeeld Lucas 20 en 21 gaat in de richting van 

oordeel en dit onderricht vindt grotendeels in de tempel plaats.

Tot zover Jezus. Op naar Paulus. 

Hoe gaat het nu verder met het verhaal? Wat gebeurt er met Israël en de 

volken? En is Paulus wel de ideale figuur om daarover te praten? Sommi-

ge mensen leggen de brieven van Paulus uit alsof hij helemaal tegen het 

oude verbond en de wet is. Maar hoe moeten we Paulus anders begrijpen?

Een kleine historische achtergrond. Paulus zelf was een high society Fari-

zeeër. Een groot talent dat op het punt stond door te breken in de eredivi-

sie van het Joodse religieuze leven. Hij zette zich met groot enthousiasme 

in voor de vervolging van de christenen omdat hij achter de agenda van de 

Farizeeën stond: een zeer strenge interpretatie van de Thora en daardoor 

de hoop op Gods bevrijdende ingrijpen. Maar op weg naar Damascus 

kwam hij de opgestane Jezus tegen die hem vroeg: ‘Waarom vervolg je mij?’ 

De blinde Paulus werd door Ananias genezen en Paulus bekeerde zich 
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van zijn agenda en werd een volgeling van Jezus.

Vanuit Antiochië worden Paulus en Barnabas eropuit gestuurd om het 

evangelie van Jezus en het koninkrijk van God te verspreiden over het 

Romeinse rijk. Ze komen allereerst in de Joodse synagogen en daar be-

keren zich enkele Joden. Maar vaak worden ze ook afgewezen en komen 

ze op straat te staan. Omstanders en marktbezoekers, niet-Joden oftewel 

heidenen raken geïnteresseerd in de boodschap van Paulus. Is er een 

ware God? Een Schepper van hemel en aarde? Is er een God die ook ons 

kan redden uit onze ‘ballingschap’? Er zijn vast heidenen die hun situatie 

ook zien als ballingschap, overwonnen door de Romeinen. Maar er zijn 

ook zat mensen die hun gebroken leven ervaren als ballingschap. Is er een 

verlosser die zelfs de dood kan verslaan? Is er een kracht die mijn demo-

nen kan verjagen? Is er iemand die mij kan genezen? Is er een gemeen-

schap die mij aanvaardt? Is er een rijke die mij als slaaf ziet staan? Dat 

moet een revolutionaire beweging zijn?

Wat is hun geheim?

En dan gebeurt het wonder: ook heidenen nemen Jezus aan en noemen 

hem Christus, messias, Verlosser en Heer, Kurios, Gods Zoon. Ze gaan in 

tegen de keizercultus en vereren de ware God, de Schepper van hemel en 

aarde als hun God. En vooral: ze ontvangen dezelfde Geest als het nieuwe 

volk Israël! Dezelfde wonderen en tekenen gebeuren bij de heidenen!

Voor Paulus is het vanzelfsprekend. Natuurlijk moest dit gebeuren. Denk 

aan Psalm 117. ‘Zing mee met ons, de hele wereld zingt met ons voor God, 

want Hij is goed en wat Hij belooft wordt altijd waar, steeds weer waar. 

Alle eer aan God.’ De heidenvolken zouden de God van Israël loven. 

Abraham zou een licht voor de volken zijn en zijn zegen zou een zegen 

zijn voor heel de wereld. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. 

(Jesaja 56:7) Natuurlijk!

En Paulus weet hoe Jezus omging met de belangrijkste symbolen van 

het Joodse geloof: Sabbat, Voedsel, Volk en Tempel. Jezus keerde het bin-
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nenstebuiten en daardoor kunnen de niet-Joden hier zo binnengaan. Ze 

worden onderdeel van een nieuwe identiteit.

Nieuwe identiteit in Christus!

Het gaat er niet meer om of je etnisch Joods bent. Daar heeft Jezus reeds 

mee afgerekend door te zeggen dat het gaat om het horen en doen van zijn 

woorden. Het gaat er ook niet om of je de tempel als religieus centrum 

hebt: ook daar heeft Jezus mee afgerekend. Ware aanbidders aanbidden 

in geest en waarheid, op elke plaats. Ten slotte gaat het ook niet meer om 

voorschriften rond voedsel en sabbat, hoewel de intenties van deze gebo-

den hetzelfde zijn gebleven of zelfs dringender zijn gemaakt door Jezus. 

De heilige Geest vernieuwt niet alleen de Joden, maar ook de niet-Joden 

ontvangen de Geest die ervoor zorgt dat ze de intenties van de wet gaan 

navolgen. De brieven van Paulus staan hier vol mee!

Je nieuwe identiteit ligt in Christus. Ook niet-Joodse volgelingen van 

Jezus bevinden zich opeens in die 2e baboesjka. Ze mogen opeens horen 

bij het volk van God, dat niet langer etnisch is, maar internationaal. Ze 

zijn allemaal christen geworden.

En dit heeft weer enorme gevolgen voor het doorbreken van allerlei stan-

den: zowel slaaf als vrije mag erbij horen. Romein en niet-Romein, man 

en vrouw, jong en oud, verschillende rassen en verschillende standen zit-

ten aan één tafel. Ze vieren allemaal het avondmaal en ontvangen dezelf-

de doop. Daarmee worden ze onderdeel van het Joodse bevrijdingsfeest. 

Ze lezen allemaal die Joodse Bijbel, maar verstaan het ook als hun boek. 

Dit is de meest unieke eenheidsbeweging van de menselijke geschiede-

nis!

Vandaag de dag kunnen we nog meer uitgesloten groepen noemen waar-

aan de kerk nog wel wat extra aandacht mag geven, zoals migranten, ille-

galen, homo’s en lesbiennes en mensen uit milieus en netwerken die niet 

echt ‘kerkelijk’ zijn. Soms zijn we toch weer te veel een exclusief clubje 
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geworden terwijl Jezus er een radicaal inclusieve beweging van heeft 

gemaakt.

Om dit nog eens vet te onderstrepen houdt Paulus in alle heidense ge-

meenten een collecte voor de noodlijdende kerk in Jeruzalem (2 Korinti-

ers 8:4-15, 9:12-15, zie ook Jesaja 60:5,11-14). Daarvoor gaat hij terug naar 

Jeruzalem en – wrang genoeg – ook zijn bezoek aan de tempel leidt tot 

zijn arrestatie en uiteindelijke dood.

Maar in de gevangenis ziet hij kans om vele brieven te schrijven die ons 

tot op de dag van vandaag laten zien hoe Gods nieuwe volk, bestaande 

uit Joden en heidenen, mag functioneren. Paulus beschrijft regelmatig de 

nieuwe tempel: het lichaam van Christus, de gemeente. Hij benadrukt 

keer op keer de eenheid en de nieuwe identiteit ‘in Christus’. 

In zijn brieven is Paulus niet tegen de wet, maar tegen de wet als identity 

marker. Net als Jezus. Ook volgens Paulus is er nergens sprake van werk-

gerechtigheid. De Joden, ook zij die geen christen werden, zagen zichzelf 

als genadereligie. God was met hen begonnen en was hun bevrijder.

Paulus is heel systematisch in het opzetten van een betoog: om te laten 

zien dat de heidenen er echt bij horen, moet hij helemaal terug naar het 

drama in de hof van Eden. Daarom noemt hij Adam en alle mensen en 

volken die ‘in Adam zijn gevallen’. Alle volken van de aarde ontvangen nu 

in Christus de genade en de redding, net als het Joodse volk. Zij waren wel 

kinderen en erfgenamen, maar in ballingschap. Hun roeping en de wet 

had hen niet voor hun crisis, de ballingschap, kunnen behoeden. Beide 

waren in ballingschap, de één oostelijk van Eden, de ander onder Babylon 

en Rome. Beide hebben de genade van Christus nodig.

En dus zijn beide nu één.

De 2e baboesjka komt tot zijn doel: het nieuwe volk bestaat uit alle volken 

en de hele aarde is van God.

En dit nieuwe volk hoopt op het uiteindelijke herstel van heel de gebro-
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ken wereld. Daarover gaat het laatste hoofdstuk, de 1e baboesjka.
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Pop één:

Nieuwe schepping

in crisistijd

.
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nieuwe Schepping in criSiStijd

I n de Bijbel staan slechts enkele verzen die niet in vervulling zijn gegaan. Denk 

aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de dood die er niet meer zal zijn 

en het delen in het onsterfelijke opstandingslichaam van Jezus Christus.

Hoe die toekomst er precies uit zal zien is net zo’n groot mysterie als de 

vraag naar de oorsprong van alles. Net als de scheppingsverhalen niet 

letterlijk te nemen zijn, zo geldt dat ook voor de hoop op de nieuwe aarde. 

Wij kunnen ons niet precies voorstellen hoe het zal zijn. Er zijn drie ma-

nieren om iets zinnigs over de toekomst te zeggen:

Ten eerste hebben we de schepping zelf. We weten dat God het leven ge-

geven heeft en doorgaat met het scheppen van nieuwe mogelijkheden. 

Om iets te weten te komen over de toekomst kunnen we dus ons geloof in 

God als Schepper van het verleden gebruiken.

Ten tweede leiden we de toekomst af van Gods scheppende handelen en 

de opstanding van Jezus, de eerste dag van de nieuwe schepping. Jezus is 

opgestaan en voldoet aan een nieuw soort wet. Alles wat bij zijn konink-

rijk hoort is al nieuwe schepping.

Ten derde hebben we hoop. We hopen dat God ooit de wereld recht zal zet-

ten en de dood zal verslaan en dat de vernietigende machten hun ‘knie 

zullen buigen’. Met deze hoop kunnen we vooruit. De rest is interpreta-

tie.

Hoe zit het met het leven na de dood en het leven in de ‘eeuwigheid’? Is er 

een hemel? Of een nieuwe aarde? En wie gaat daarnaartoe? En hoe zit het 

met de hel? Is er een plaats van eeuwige pijniging? Of is het ‘slechts’ God-

verlatenheid? Hoe lang duurt die straf? Voor altijd? En wie gaat er naar 

die plaats, als die al bestaat?

Allereerst wil ik de vraag beantwoorden waarom dit überhaupt interes-

sant is voor vandaag. In het Joodse geloof was er het besef dat God de 

wereld niet in de steek zou laten. Hij wilde zijn schepping restaureren, 

opnieuw scheppen. Het instrument daartoe was de uitverkiezing van 

het volk Israël. Door de crisis binnen het volk en de ballingschap was er 

de verwachting dat de nieuwe schepping zou samenvallen met het einde 
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van de ballingschap. Er was sprake van de ‘huidige eeuw’, waarin de 

wereld te lijden had onder corruptie en het volk wachtte op verlossing. 

En er was de ‘eeuw die zou komen’, waarin het volk verlost zou zijn van 

haar zonden en God alles nieuw zou maken: een nieuwe schepping. Deze 

‘eeuw die zou komen’ wordt in de Bijbel ‘het eeuwige leven’ genoemd. 

Dat betekent dus niet tijdloosheid of altijddurende tijd, maar een kwali-

tatief nieuw bestaan. 

De komst van Jezus laat zien dat de ‘eeuw die zou komen’ begint terwijl 

de ‘huidige eeuw’ nog niet is afgelopen. Er ontstaan twee verhalen: die 

van Gods nieuwe schepping en die van de oude schepping. Jezus kondigt 

het oordeel aan over die oude schepping en richt zich vooral op zijn eigen 

volk: omdat zij het instrument zijn om tot nieuwe schepping te komen 

moeten zij verlost worden uit hun zonde en ballingschap, en dan zou de 

nieuwe eeuw aanbreken. Jezus gebruikt daarbij niet mis te verstane oor-

deelswoorden. Deze woorden gaan uitsluitend over de crisis in zijn volk 

(lees bijvoorbeeld Marcus 13 of Matteüs 24 en 25). Ze slaan dus niet op de 

kerk en al helemaal niet op de wereld. Door het oordeel (het rechtzetten 

of ingrijpen in de crisis) kan de nieuwe eeuw, het eeuwige leven aanbre-

ken.

Andere teksten, zoals Openbaringen, gaan over het oordeel over de mach-

ten die het kwetsbare nieuwe volk (het vernieuwde volk Israël rondom 

Jezus, de kerk) willen verdrukken. Uiteindelijk zal de God van het nieuwe 

volk overwinnen in de hele wereld, over alle machten. De nieuwe eeuw, 

de nieuwe schepping zal overblijven terwijl de rest vergaat.

Als we terugkijken in het verhaal tot nu toe dan weten we dat de bijbel-

gedeelten over oordeel allemaal slaan op de 3e (en 5e) baboesjka: de crisis 

van het afvallige Jeruzalem en het oordeel over de arrogante machten. 

Enkele zaken zijn belangrijk om te onthouden:

Ten eerste is er sprake van oordeel over Israël. Het doel van oordeel is 

Gods rechtzettende handelen dat zal leiden tot een nieuwe schepping 
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binnen het verhaal van Israël.

Ten tweede is God in staat te confronteren, te vergeven, recht te zetten en 

iets heel nieuws te scheppen. Oordeel gaat dus samen met het transfor-

meren tot iets nieuws.

Ten derde is het nu niet meer mogelijk de oordeelswoorden over Israël te 

lezen alsof ze ook zijn geschreven voor onze tijd; ze gaan over Israël en 

Jeruzalem toen. Alle aandacht gaat daardoor naar Jezus, die dit oordeel 

heeft gedragen voor hen die in Hem geloven. Hij schept hierdoor een 

nieuw Israël, terwijl het oude Israël nog even blijft bestaan.

Ten vierde herstelt Jezus door het oordeel, de vergeving van zonden en 

zijn opstanding, in de nieuwe eeuw het volk Israël en haar missie. De 

2e baboesjka is hersteld, alleen nu op een nieuwe manier en alle volken 

kunnen participeren in deze missie. Alle volken kunnen Gods Geest ont-

vangen. De missie is niet meer gericht op één volk of land maar op de hele 

aarde en alle mensen: geloof binnenstebuiten.

Ten vijfde weten we dat door de opstanding van Jezus de nieuwe eeuw al 

is begonnen. Gods eeuwige leven is reeds zichtbaar en het grote herstel-

project is in gang gezet. 

En als we al over crisis, hel en oordeel moeten spreken, dan kunnen we 

weten hoe God daarmee is omgesprongen. Jezus heeft het volbracht en de 

weg is gewezen. Hij heeft het oordeel gedragen en we mogen Hem volgen 

en leven zoals Hij. 

In welke aardse hel dan ook. 

Tegenover welke nieuwe macht dan ook. 

In al onze eigen crises.

We moeten goed begrijpen dat we de Bijbel niet meer moeten lezen als 

‘Gods letterlijke woorden’ of ‘Gods boek’ voor ons. De Bijbel is het grote 

verhaal en wij leven in een nieuwe realiteit waarvan de Bijbel getuigt. 

Wij moeten leven in de Bijbel. We zijn een onderdeel van het verhaal. 

De Bijbel is ook nog niet geheel ten einde en we putten continu kracht uit 

de teksten van het verleden omdat het ons verhaal is geworden. De Bijbel 
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leert ons hopen op die dingen die we niet uit navolging kunnen leren. Er 

zal een moment komen waarin God alles recht zal zetten. Alle mensen en 

heel de schepping zijn onderdeel van dit proces van oordeel, confrontatie, 

genezing, herstel en uiteindelijk nieuwe schepping. God vernietigt al 

het kwaad en Hij wist het uit ons en uit zijn eigen geheugen. Alles wordt 

nieuw.

We hopen op de nieuwe aarde waar God zal wonen. Hoop op herstel van 

alles: natuur, klimaat, val van machten, einde aan onrecht. Een totaal 

verhaal. Voor alle mensen. En omdat het onze hoop is, mogen we er ook in 

participeren: de hoop voor de toekomst zet ons in vuur en vlam voor het 

heden.

De focus ligt op alle mensen, alle volken: zegen.

De focus ligt op de hele werkelijkheid: ook natuur en klimaat, lichaam en 

cultuur.

Ik geloof dat we aan de vooravond staan van een zeer grote crisis in de 

wereld. De economie bestaat uit enorme schulden, maar ‘moet’ groeien. 

Ondertussen putten we de natuurlijke bronnen van de hele planeet uit 

en loopt het klimaat en de biodiversiteit op z’n eind. Water en voedsel 

worden schaars terwijl de wereldbevolking blijft groeien. Migratie, span-

ningen, oorlogen en terreur zal de politiek zeer instabiel maken. Onrecht 

en armoede, ziekten of zelfs een pandemie is niet uit te sluiten. Het hele 

systeem is rot en kwetsbaar.

Wij, in het westen, moeten ons niet alleen afvragen: waar in het verhaal 

van de baboesjka zitten we? Maar ook: aan wiens kant staan we? Zijn we 

onderdeel van Gods alternatieve mensheid? Of leven we in en voor het 

Imperium? Loop deze checklist maar eens langs: is onze welvaart van de 

afgelopen eeuw gebouwd op uitbuiting, slavernij, oneerlijke handel, kolo-

nialisatie, ongelijke rechtsposities? Is er nu nog sprake van mensenhan-

del, woekeren met rente en winsten, slavernij en rechtsongelijkheid?

Als je antwoord is: natuurlijk niet, dan hoef je je nergens druk om te ma-
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ken. Gods oordeel zal ons niet treffen, ga maar rustig slapen of nog een 

keer je geld uitgegeven. Geloof je politieke en industriële leiders. Geef 

hun je loyaliteit. Zij zijn immers de HEER van de wereld? Wat kan ons nu 

treffen?

Maar mocht je anders antwoorden, dan moet je iets met je roeping. Maar 

wat is die roeping vandaag? Wat is de missie voor ons?

Het is in ieder geval niet: veel mensen bekeren voor een dreigende hel na 

dit leven of voor een hemel ergens daarboven, ook na dit leven. God roept 

en kiest mensen uit om deel te zijn van zijn volk. Dit volk is tot zegen van 

alle andere volken en de hele wereld. Onze missie bestaat dus niet uit het 

bereiken van alle mensen met de boodschap tot bekering om hen weg te 

halen voor de ‘poorten van de hel’. Ook niet om ze in de hemel te krijgen 

en zelfs niet om ze in de kerk te krijgen. Geen dubbele agenda’s, geen 

druk, geen manipulatie, geen macht of pressie meer.

De missie is wel: alle mensen laten zien dat er een manier van ‘echt mens-

zijn’ is. Opnieuw ‘beeld van God’ worden, icoon. Gods wijsheid voor de 

mensheid en de planeet weerspiegelen naar buiten: geloof binnenstebui-

ten. Gaan lijken op Jezus, doen als Hij, Hem navolgen. De hele wereld zal 

door God zelf vol worden gezet met iconen, beelden van hemzelf.

Een andere missie is: de machten confronteren met de vraag wie nu de 

Heer van de wereld is. Voor een groot deel doe je dat door te leven als 

icoon van God. Maar soms is het nodig om dit te zeggen, te verkondigen. 

We mogen symbolen oprichten voor onze loyaliteit aan Jezus, onze Heer, 

door Hem te volgen in de manier hoe Hij met machten omging. En dat is 

door zijn agenda te volgen. Elke andere agenda, ook vandaag, valt onder 

Gods oordeel. Dat wil niet zeggen dat we mensen moeten veroordelen of 

uitsluiten. 

Radicale exclusiviteit in de agenda.

Radicale inclusiviteit in het dienen, verwelkomen en liefhebben van 
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mensen. Een leven waarin we tot zegen zijn van alle mensen en de hele 

wereld.

Zelf heb ik dit uitgewerkt in het boek Heerlijk eenvoudig; een reis door het 

leven met zeven reisgenoten die je helpen met de navolging van Christus 

en zijn agenda.

De Verteller vertelt ons het grote verhaal van Israël, Jezus en de kerk. De 

Zus leert ons de waarde van eenheid in diversiteit, gemeenschap en zorg 

voor elkaar. De Dirigent laat ons Gods ritme ontdekken in de natuur, het 

leven, de getijden en de liturgie. De Kokkin laat ons proeven dat we met 

al onze vezels zijn verbonden met de natuur; lichaam, schepping, klimaat, 

voedsel. De Monnik inspireert ons met de waarde van rust, gebed, con-

templatie, kunst, muziek, verbeelding. Het Kind laat ons zien hoe Gods 

hart uitgaat naar kwetsbare mensen. Door zelf te worden als een kind 

identificeren we ons met hen. En als laatste is er de Rechter. Hij leert ons 

dat we mogen hopen op het rechtzettende handelen van God. En nu al 

mogen we die toekomst uitleven in het heden.

Om tot zo’n levensstijl te komen is het belangrijk om het verhaal met de 

metafoor van de baboesjka te vertellen zodat het, net als een goed idee, 

zal uitgroeien tot levensveranderende gemeenschappen.

Er zijn twee millennia verstreken sinds dit geweldige verhaal voor het 

eerst is verteld. Ik hoop dat je het een inspirerende ontdekkingstocht 

vond. Een reis die ook nog eens heel veel stof tot nadenken en uitwerken 

geeft. En vooral een reis die je zal aanzetten tot een leven in navolging 

van Jezus. Een leven in de nieuwe realiteit die God heeft geschapen. Sa-

men met de mensen om je heen en met de hoop op een nieuwe wereld.

Welkom in het nieuwe verhaal!
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An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold of the brain it’s 

almost impossible to iradicate. An idea that is fully formed, fully understood. That 

sticks, right in there somewhere.

(‘Inception’)
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Veel historische gebeurtenissen hebben te maken met een reis of een tocht. 

Denk aan Martin Luther King en zijn mars naar Washington, aan de verovering 

van het Perzische rijk door Alexander de Grote, aan de toch van Abraham naar het 

beloofde land en aan de reizen van Jezus naar Jeruzalem en van Mohammed van 

Mekka naar Medina. Onze kalenders zijn afgestemd op beroemde momenten uit 

de wereldgeschiedenis, we gaan zelfs op bedevaart naar de plaatsen waar iets 

bijzonders gebeurd is en we voelen ons verbonden met deze historische gebeur-

tenissen. Oude monniken zoals Columbanus, Willibrordus en Bonifatius gingen 

op reis om het rijk van God bekend te maken in een duistere wereld. Deze reis 

konden ze ondernemen omdat hun leven diep geworteld was in het verhaal van 

hun voorouders. 

Zou je zelf ook op reis willen gaan? Een deel van de geschiedenis die voor ons ligt 

wordt door jou geschreven. Misschien is de reis die jij gaat maken van doorslag-

gevende betekenis in het leven van velen. Hoewel de kans niet zo groot is dat 

jouw naam in de schoolboeken terechtkomt, is het wel degelijk zo dat jij een ver-

schil kunt maken in jouw wereld. Voor die enkeling die wacht op een ontmoeting, 

een gesprek of een daad van liefde. Je hebt een roeping.

Roeping.

Misschien denk je nu aan iemand die een stem uit de hemel hoort, bijvoorbeeld 

aan een zendeling die het oerwoud in moet. Roepingen zijn voor mensen die het 

leven iets te serieus nemen. Is het niet een beetje overdreven om te praten over 

roeping en over het schrijven van geschiedenis? Toch zou jij wel eens geroepen 

kunnen zijn om op reis te gaan en wel om een van de volgende redenen:

Je staat op een keerpunt in je leven. Je hebt net een diploma behaald, je bent 

gedoopt of hebt belijdenis gedaan, je begint net aan de eerste of tweede baan 

of je gaat net beginnen aan die nieuwe relatie. De wereld ligt voor je open en het 

avontuur lacht je toe. Wat zijn de keuzes die je moet maken in die wereld? Welke 

dingen doe je wel en wat kun je beter laten? Wat is wijsheid?

Je vraagt je af of er meer is in dit leven dan de middelmaat. Je bent het misschien 

zat om gewoon te consumeren net als alle andere mensen, om je tijd te geven 
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aan Tv-programma’s, vergaderingen, social media, winkelcentra, in de zitten staan 

of in de trein zitten. Niet jij, maar je bank of een hypotheekinstelling is eigenaar 

van je huis. Werken doe je voor de landelijke of wereldeconomie en je maakt je 

zorgen over je veiligheid omdat de overheid je op gevaren wijst. Je voelt je een 

slaaf van het systeem en je wil vrij zijn. Is er meer? Waar haal ik inspiratie vandaan?

Je maakt je zorgen over het klimaat, de armoede en de economie. Je lijdt aan de 

onrechtvaardigheid in deze wereld omdat je beseft dat de wereldproblematiek te 

maken heeft met al jouw persoonlijke keuzes. Armoede en de achteruitgang van 

het klimaat zijn geen ver van je bed-onderwerpen maar gevolgen van besteding, 

vervoerswijze en hypotheekkeuze. Dit besef geeft je misschien een gevoel van 

schuld of machteloosheid. Wat kan ik als eenling nu veranderen en heeft het wel 

zin?

Je leven voelt gefragmenteerd aan. Je hebt misschien wel een besef van het be-

staan van een God. Misschien heb je dat geloof van huis uit meegekregen. Maar 

tegelijkertijd klopt je wereld niet: Het verhaal van God, je idealen en de harde en 

complexe realiteit matchen niet met elkaar. Wat heeft Jezus nu met CO2-reductie 

te maken of wat kan de kerk zeggen over je hypotheek? Waarom zou je geloven in 

een oud boek terwijl de digitale wereld zich dagelijks vernieuwt? 

Wil je op reis gaan? Ook als het doel van de reis niet helemaal duidelijk is? Wat als 

het te gevaarlijk blijkt te zijn en wat doe je als je te veel spullen mee moet sjou-

wen? Wat als je blijkt te verdwalen of als de reis veel te zwaar is? 

Heerlijke eenvoudig.

Dit boek kan je helpen ‘heerlijk eenvoudig’ op weg te gaan. Het is geen landkaart 

of reisgids, maar het biedt je een aantal reisgenoten. De karakters die in dit boek 

worden voorgesteld zijn virtueel, maar achter deze karakters zit de ervaring van 

duizenden mensen die eenzelfde soort reis hebben ondernomen. Door dit boek 

te lezen, reizen zij met je mee.

De reisgenoten maken de weg die je gaat ‘eenvoudig’. Dat is iets anders dan ‘sim-

pel’. In de complexe wereld waarin je leeft heb je niets aan simplistische verhalen, 

schijnoplossingen of goedkope trucjes om effectief van A naar B te komen. Een-

voud wil zeggen dat het gaat om een levensstijl waar weinig overtollige ballast 
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aan vast zit. Je hebt niets aan overbodig gedoe of nutteloze informatie. Eenvoud 

wil ook zeggen dat je levensstijl een eenheid vormt met het verhaal waar je in 

gelooft, en dat dit past bij de mensen met wie je op reis bent en bij de dingen die 

je doet. Alles valt door eenvoud op zijn plaats. Eenvoudig wil ook zeggen dat er 

genoeg is voor onderweg. Je zult geen tekort ervaren. Sterker nog... het is ‘heelijk’ 

eenvoudig. 

De keuze die je op deze reis gaat maken leveren je ook een bepaald soort voldoe-

ning op. Doordat je weet dat je op de goede weg bent en je in de juiste richting 

beweegt met mensen om je heen, kun je juist genieten van je leven. Het is ‘heer-

lijk’ omdat het is zoals de ‘Heer’ het heeft bedoeld.

Het wordt tijd om de zeven reisgenoten aan je voor te stellen: 

De Verteller

De Verteller gaat mee op reis om je verhalen te vertellen die te maken hebben 

met de weg waarop je gaat. De verhalen komen grotendeels uit de Bijbel maar 

hebben ook alles te maken met de complexe wereld waarin jij vandaag je keuzes 

moet maken. De Verteller gaat met je mee om te beschrijven waar je vandaan 

komt en waar de reis naartoe gaat. Het verhaal vertelt wie je bent en vooral: welke 

rol jij mag spelen. Het verhaal wordt als een soort script dat op zoek is naar ac-

teurs.

Het verhaal van de verteller schept eenvoud door het ontdekken van een be-

paalde lijn in de bijbel. Je wordt door de verteller meegenomen in een avontuur 

waarbij alles op z'n plaats zal vallen. Je gaat zien dat de wereld van vandaag alles 

te maken heeft met de wereld die God heeft geschapen en de wereld waarin 

Jezus leefde. 

De Zus

Onderweg kom je erachter dat je de weg samen met anderen gaat. Je bent niet 

eenzaam of alleen, maar op weg met een groot aantal mensen. Soms lijken zij op 

jou, maar vaak zullen zij erg van je verschillen. Het gaat om een bont gezelschap. 

Onderweg kun jij er voor anderen zijn en anderen zijn er voor jou. Je hoeft niet 

alles alleen te doen, maar je vormt met elkaar een gezelschap, een nieuw soort 

mensheid, een alternatieve community, een familie. 
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De Zus laat je zien dat de nieuwe mensheid, je familie, anders is dan andere men-

selijke verbanden die gevormd worden op basis van macht, huidskleur, sekse, 

geaardheid of cultuur. Het verhaal vertelt je waarom de mensen samen op weg 

zijn. De Zus laat zien hoe je dit verhaal vandaag in praktijk kan brengen, welke 

keuzes je wel en niet moet maken. Wat zorgt er vandaag voor dat je in die nieuwe 

mensheid, je nieuwe familie, kunt leven?

De Dirigent

De dirigent geeft  een soort orde, een draaiboek of ritme aan. Wat komt er op 

welk moment? Het geheim van eenvoud is dat alles zijn tijd en zijn ritme heeft. 

Veel van dit soort ritmische zaken kun je zelf ontdekken door goed te kijken naar 

de natuur, seizoenen, ademhaling en leeftijd. De dirigent zal je bijstaan in deze 

ontdekkingstocht en je af en toe een teken geven.

Onderweg kom je er ook achter dat er veel feesten gevierd worden en dat er stil 

wordt gestaan bij bepalende gebeurtenissen. Ook zul je ontdekken dat het ge-

beurtenissen gepaard is gaat met een gemis, verdriet of verlies. De dirigent helpt 

je dit alles een plekje te geven. Je ontdekt waarom er een feest is, welke prijs er 

voor betaald is en welke verandering het feest te weeg brengt. Na het feest ben je 

een ander mens. 

De Kokkin

Combineer een goed verhaal, een groep mensen, een ritme en een feest met el-

kaar en je ontdekt een vast punt op je reis door het leven: de maaltijd. De Kokkin 

laat je de waarde zien van samen eten en gesprekken voeren. Je hele lijf doet mee 

met dit heerlijke moment. Een goede maaltijd heeft alles te maken met de aarde 

waar we op leven, de lucht die we inademen, het water dat we drinken.

De Kokkin laat ons zien dat we de aarde op dit moment zo snel opmaken dat we 

in no-time geen heerlijke maaltijd meer kunnen gebruiken. Onze hele economie 

heeft uiteindelijk te maken met de hoeveelheid en kwaliteit van voedsel die voor 

ons staat. Samen eten kan juist op een heerlijke eenvoudige manier. We kunnen 

zo genieten dat we niet alleen een geweldige tijd met elkaar hebben op de reis 

door dit leven, maar dat er voldoende overblijft voor de volgende reizigers die 

graag net zo'n maaltijd willen gebruiken.
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De Monnik

De reis vindt plaats onder een open hemel. De Monnik leert je open te staan voor 

de bron van alle leven. De adem die alles leven geeft, geeft jou en je reisgenoten 

lucht en energie voor onderweg. De monnik helpt je een ritme van gebed, medi-

tatie en stilte te ontdekken waardoor je zult ervaren dat je een eenheid vormt met 

de persoon die we ‘God’ noemen. De monnik put hierbij uit een eeuwenlange 

ervaring van oude reisgenoten die deze weg zijn gegaan en hun ervaringen door-

geven.

De Monnik is tevens kunstenaar. ‘Geloof’ een ‘verbeelding’ liggen zo dicht bij 

elkaar dat ze meestal ook samenvallen. Hij leert je om je verbeelding te prikkelen 

zodat je het spirituele voor kunt stellen. Je leert zo te geloven dat het vorm krijgt 

in het leven van alledag. Beeldende kunst, muziek, theater en film, maar ook cre-

ativiteit op andere vlakken van het leven brengen je in contact met de Creator en 

zijn nooit ophoudende creatieve werk om ons heen. 

Het Kind

De Verteller laat je zien dat niet alle mensen gelijk zijn in Gods ogen. Er zijn men-

sen die bewust kiezen voor macht en voor het misbruiken en overheersen van 

anderen. Er zijn mensen die, om zelf extreem rijk te worden, kiezen voor uitbui-

ting van arme mensen en van deze planeet. God staat volgens het verhaal niet 

aan de kant van deze mensen, maar aan de kant van een persoon die onder aan 

de ladder staat en nauwelijks voor zichzelf kan spreken: het Kind. Het Kind staat 

op je reis symbool voor een mens zonder stem, een kwetsbaar persoon. Je komt 

het Kind tegen in allerlei gedaanten, dichtbij of ver weg. Het Kind kan oud en 

eenzaam zijn, maar ook jong en hongerig, verslaafd of slaaf. 

Het Kind zal je niet zo snel aanspreken of wordt eenvoudigweg niet gehoord 

omdat er zoveel andere stemmen om aandacht vragen. Soms voel je je misschien 

hulpeloos omdat er zoveel ‘kinderen’ zijn waar je wel voor wil zorgen, maar dat 

lukt helaas niet. Daarom is er een laatste reisgenoot.

De Rechter

De laatste reisgenoot is niet zomaar een rechter die de wet moet toepassen, maar 

iemand die weet dat alles uiteindelijk rechtgezet zal worden. De Verteller laat 

je zien dat het verhaal uiteindelijk nooit haar doel vindt in zinloosheid of chaos. 
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Destructieve krachten zijn variaties op hetzelfde thema, maar creativiteit is een 

onophoudelijk bron van diversiteit, nieuw leven en schoonheid. De Rechter weet 

dat uiteindelijk de scheppende krachten het zullen winnen van de destructieve. 

Het recht zal zegevieren over het onrecht. Daarom wijst de Rechter je op die keu-

zes die bepalen welke ‘heer’ je dient. Een heerlijk eenvoudig leven heeft namelijk 

alles met een rechtvaardige levensstijl te maken.

De Rechter zal je helpen een helder inzicht te krijgen in de wereld van vandaag. 

Destructieve machten en onrecht willen zich nogal eens vermommen als ‘recht’ of 

‘veiligheid’. In het licht van een creatieve eeuwigheid maak je de juiste keuzes op 

je reis. Je leert te onderscheiden wanneer de machten zich manifesteren en hoe 

je je er tegen kunt verzetten. Maar vooral leer je jezelf af te vragen: Welke keuzes 

bouwen mee aan Gods rijk?

Travel light, dwell deep.

Deze zeven reisgenoten gaan met je op weg. De reis die voor je ligt is ‘heerlijk 

eenvoudig’ omdat ze aansluit bij een oude Ierse wijsheid over het maken van een 

reis: ‘travel light, dwell deep’. De reis is heerlijk.

Heerlijk, omdat je geworteld bent in een diep verhaal dat de wereld aan het ver-

anderen is. Een verhaal met diepe bronnen, een verhaal dat gaat over innerlijke 

verandering, spiritualiteit, sociale gerechtigheid en het vormen van een nieuwe 

mensheid. Een reis zonder veel ballast. Jij hoeft niet de wereld te veranderen of 

alle kennis aan boord te hebben. 

Je krijgt een beperkt aantal instrumenten en inzichten mee. Genoeg om de juiste 

keuzes te maken. De reis is eenvoudig.

Nu is het een kwestie van lezen en op reis gaan. En daarna nog een keer lezen, 

vallen en opstaan en weer op reis gaan. De reisgenoten geven je opdrachten en 

oefeningen. Geloven is geen kwestie van het ondertekenen van ‘waarheden’ 

maar je plaats vinden in een waar verhaal. Rusten en doen, genade en actie, wor-

telen en op weg gaan... die zaken horen bij elkaar. Vanuit het besef dat het Gods 

wereld en zijn initiatief is, mag je gaan oefenen. Discipline, herhaling, training. Het 

muziekstuk is reeds geschreven, maar het onder de knie krijgen van de muzikale 

vaardigheden is gewoon keihard zwoegen. Maar met plezier! Het wordt uiteinde-
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lijk een geweldig avontuur vol feesten.

Goede reis!
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de verteller

.
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1. De Verteller

We leven in een wereld vol verhalen en verhalenvertellers. Verhalen kunnen in-

spireren, je in een romantische stemming brengen of je aanzetten tot het kopen 

van bepaalde producten. Een goed verhaal geeft je hoop of zet je in beweging. Je 

wilt je identificeren met de held of je eigen wereld en situatie vergelijken met het 

drama in een film. 

Verhalen zijn overal.

Een goede reclame is een miniverhaal waarin zich een klein drama afspeelt. Het 

karakter in de reclame is iets aan het doen wat volstrekt herkenbaar is. Jij en ik 

zouden zo mee kunnen spelen omdat het uit het leven gegrepen is. En dan, na 

een paar seconden, ontstaat er een probleem. Opnieuw herkenning: dit doet 

zich in jouw of mijn leven ook voor. En direct na het probleem volgt de oplos-

sing: er is een bepaald product dat er voor zorgt dat je leventje mooi wordt, dat 

de kinderen blijven lachen, dat alle vrouwen voor je vallen of dat je je veilig voelt. 

Het miniverhaal wordt gekoppeld aan een bepaalde basale levenskracht: erotiek, 

veiligheid, geluk of harmonie. Het te kopen product - het maakt niet uit of je er in 

moet rijden of het in je haar moet smeren – levert resultaat. 

Er is bijna altijd een duidelijk verband tussen het aantal minuten van een reclame 

op TV, of het aantal billboards aan de weg, en het succes van de verkoop. De be-

langrijkste rol wordt natuurlijk gespeeld door de consument. Je wordt als koper 

een onderdeel van het verhaal. Er is niets zo leuk als het moment vlak voordat je 

je geld uit gaat geven. Je voelt dan als het ware je koopkracht.

Vreemd genoeg gaat deze logica niet voor alle producten op. Er is een bepaald 

computermerk dat in Nederland geen reclame maakt. De mensen die zo'n com-

puter kopen worden automatisch verkopers, IT-missionarissen. Met heilig vuur 

kunnen ze vertellen waarom hun computer beter, veiliger en vooral mooier is. De 

consument wordt een onderdeel van het verhaal. In sommige gevallen vertelt hij 

het verhaal zelfs door. Dat is wat een goed verhaal met je doet. Het neemt je mee, 

daagt je uit om een rol te spelen. Een verhaal is als een script dat op zoek is naar 

een acteur. 

Veel dieper dan reclames zijn tijdloze speeches die kunnen inspireren als geen 

ander. ‘I have a dream’ van Martin Luther King is ook een verhaal dat de verteller 
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terugvoert naar de schepping en waarbij verteld wordt dat ieder mens op gelijke 

wijze door God is gemaakt. Dit verhaal neemt je ook mee naar de ultieme toe-

komst waarin verschillende mensen hand in hand zullen lopen. Maar de crux zit 

hem hierin dat de vergezichten, de droom, een nieuwe hoop geeft aan het leven 

nu en oproept tot een andere levensstijl. Na zo’n inspirerende speech weet je ge-

woon dat er meer gebeurd is dan dat er alleen een goede toespraak is gehouden. 

Jij bent een onderdeel van het verhaal geworden, je wordt in de passie meegeno-

men. Jij gaat het volgende hoofdstuk schrijven. 

In de speech van Barack Obama - ‘Yes, we can!’ - word je met nadruk uitgedaagd 

opnieuw te geloven in een hoopvolle toekomst. Obama gaat daarmee in tegen 

een ander verhaal, tegen een verhaal van angst. Angst voor het vreemde, angst 

voor terreur, angst voor achteruitgang of angst voor verlies van eigen identiteit. 

Het westerse verhaal zet mensen ten diepste aan tot haat, tot het verkopen van 

de ziel aan machten die een schijnveiligheid beloven. Dit verhaal probeert de 

angst weg te drukken door mensen onder te laten gaan in hun welvaart, door 

het steeds maar kopen van luxegoederen zodat de eigen economie voortdurend 

gestimuleerd wordt. Het begin van een nieuw, hoopvol hoofdstuk, vrij van angst, 

begint niet bij ander gedrag, maar bij het horen van een verhaal.

Verhalen vertellen waar we vandaan komen, wie we zijn en waarop we mogen 

hopen. Ze maken ons ook duidelijk wat we kunnen of moeten doen. Een populair 

verhaal is dat van het materialisme. Dit verhaal vertelt ons dat we bij toeval zijn 

ontstaan uit een kosmisch proces waarbij de materie door bepaalde natuurlijke 

wetmatigheden en chemische reacties iets heeft gevormd wat we ‘leven’ zijn 

gaan noemen. Ons menselijke leven is het resultaat van een miljoenen jaren du-

rend proces waarbij ons overlevingsinstinct met onze voortplantingsdrift alles 

aanstuurt. Alles wat we vandaag doen, wie we zijn en in welke richting we ons 

bewegen wordt aangestuurd door het verhaal van evolutie. We moeten ons ver-

der ontwikkelen, sterker worden, toegeven aan onze seksuele driften, overleven 

door te eten en te drinken. Onze posities in het leven kunnen we ook sterker ma-

ken door slim te kopen en te verkopen. Uiteindelijk is dit een hopeloos verhaal: je 

komt nergens vandaan, je bent er slechts bij toeval en op den duur sterf jij en de 

planeet waarop je leeft. End of story.

Om zo'n verhaal te ontkrachten is het niet genoeg om elementen uit dit verhaal 
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te bestempelen als ‘zondig’ of ‘duivels’. Het is zeker niet genoeg om dit verhaal 

halverwege een andere wending te geven: ‘Er komt iemand om je te verlossen uit 

deze slechte en zinloze wereld om je een plekje te geven in een hemels alterna-

tief.’ Het heeft slechts zin om het hele verhaal opnieuw te vertellen. Waar komen 

we vandaan? Wat is er aan de hand? Wie zijn we? Wat moet ik doen?

We gaan op zoek naar een verhaal dat ons een alternatief geeft. Als we dit verhaal 

aan elkaar vertellen moet je je daarbij steeds afvragen: wat is mijn plaats in het 

verhaal? Waar staan wij? Waartoe roept het verhaal op? Hoe zou ik dit verhaal 

doorvertellen in een cultuur vol angst, wanhoop en haat?

Op naar het verhaal: 

‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: ‘Vader, geef mij 

het deel van uw bezit waarop ik recht heb.’ De vader verdeelde zijn vermogen on-

der hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar 

een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 

Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongers-

nood, en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners 

van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn 

maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand 

gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader 

hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader 

gaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen 

u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een 

van uw dagloners.’ Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op 

zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. ‘Vader,’ zei zijn zoon tegen hem, 

‘ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw 

zoon genoemd te worden.’ Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal vlug het 

mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef 

hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvie-

ren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was ver-

loren en is teruggevonden.’ En ze begonnen feest te vieren.

De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde 

hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te 
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betekenen had. De knecht zei tegen hem: ‘Uw broer is thuisgekomen, en uw va-

der heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft terugge-

kregen.’ Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam 

naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: ‘Al jarenlang werk 

ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u 

hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vie-

ren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld 

aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.’ Zijn vader zei tegen 

hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. Maar we 

konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is 

weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.’’ (Uit Lucas 15)

Als je je hierbij afvraagt: wat is mijn rol in dit verhaal? - dan kom je snel op het 

punt dat je een zondaar bent en naar God, je Vader, terug mag keren. Of je gaat 

een laag dieper en zegt dat het niet gaat om religie, wetjes en regeltjes, maar om 

een persoonlijke relatie. Dat is allemaal waar en mooi, maar is het daarmee ook 

een verhaal dat ons het alternatief biedt voor de verhalen die in onze wereld aan-

geboden worden? Is een individualistische opvatting over geloof - hoe mooi mis-

schien ook - genoeg om ‘heerlijk’ te zijn? Gaat het over hele hele leven? En is het 

'in tune' met andere verhalen uit de bijbel over een volk, recht, de aarde?

En is zo’n opvatting wel ‘eenvoudig’? Hoe kunnen we een alternatieve levens-

stijl ontlenen aan een individueel, persoonlijk geloof? Is persoonlijke vergeving 

genoeg als basis voor collectieve verandering? Geeft een persoonlijk geloof ant-

woord op de grote wereldvragen en problemen?

Jezus, de Verteller, gebruikt deze gelijkenis niet zomaar. Hij vertelt het verhaal 

van de verloren zoon op het moment dat hij kritiek krijgt van religieuze leiders 

vanwege zijn omgang met tollenaars en andere zondaren. Jezus doet eerst iets: 

hij vergeeft mensen hun schuld en eet met hen. Deze mensen schelden op hun 

beurt anderen hun schulden kwijt en er ontstaat een nieuwe groep mensen rond-

om Jezus. Hij viert feestjes met de meest foute mensen. Als hij daarover vragen 

en kritiek krijgt, vertelt hij dit verhaal. Met daarbij een open einde: welke rol wil jij 

spelen? Doe je mee met het feest of niet? Ben je blij met de vergeving en de nieu-

we start of niet? De gelijkenis van Jezus is een verhaal dat op zoek is naar acteurs.
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Maar het verhaal van de verloren zoon vertelt op een subtiel niveau veel meer. 

Het is een verhaal over twee broers. Het is een verhaal over een erfenis. Het is een 

verhaal over weggaan, over een ver land, verlies, vergeving en thuiskomst. Het is 

het verhaal over een familie en over wie er bij deze familie wil horen.

In het boek Genesis, de oorsprongsverhalen van het volk Israël, staan meer ver-

halen over vaders, zonen, broers, erfenissen en familie. Sterker nog... het hele 

verhaal draait daar om! Het verhaal van de verloren zoon zal de luisteraar in Jezus’ 

dagen doen denken aan de oude geschiedenis van de Jakob en Esau.

Opnieuw twee zonen, een erfenis en een verloren jongste zoon.

 De jongste zoon, Jakob, bedenkt met zijn moeder een plan om het grootste deel 

van de erfenis in handen te krijgen. De oude, blinde vader moet daarbij misleid 

worden zodat niet Esau, maar de jongste broer Jakob de oudste rechten krijgt. 

Hoewel de truc lijkt te slagen is de prijs voor het bedrog hoog: Jakob moet vluch-

ten naar een ver land. Hij keer terug naar het land waar zijn voorouder, Abraham, 

nu juist uit weg was gegaan. Doordat Jakob zich de zegen eigenhandig wil toe-

eigenen, begint er een nieuw verhaal over verlies in een ver land. Bedrog, afgode-

rij en angst voor zijn broer vormen de nieuwe verhaallijn in het leven van Jakob. 

De onderlinge ruzies en de haat tussen zijn kinderen zullen er op termijn zelfs 

toe leiden dat het volk in slavernij in Egypte terechtkomt. Jakob doet zich voor 

als iemand anders, zijn oudste broer Esau. Wie ben je, wat is je naam? Ben je een 

bedrieger, een leugenaar? Iemand die het lot in eigen handen wil houden? Wil je 

door bedrog en slimmigheid eigenlijk als Esau zijn?

Of leer je om Israël te zijn? Leer je om thuis te komen en een nieuwe naam te krij-

gen? Leer je om met God zelf te worstelen en op hem te vertrouwen? 

Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet 

gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoord-

de hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je 

hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.' (Genesis 32:27-29)

Jakob werd Israël toen hij wist dat de belofte een geschenk was. Jakob moest 

onderdeel worden van Gods verhaal en niet zijn eigen verhaal willen schrijven. 

Het verhaal van de verloren zoon en het verhaal van Jakob gaan beide over een 

ver land, verlies, vergeving en thuiskomst. De luisteraar wist dat dit niet alleen 

het verhaal is van die ene tollenaar of zondaar, maar het verhaal van heel Israël. 

Toen Jezus dit verhaal vertelde, waren de Romeinen de baas in het land en onder-
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drukten zij het volk met zware belastingen en militair geweld. Alsof dat nog niet 

erg genoeg was: de Romeinen dienden afgoden en maakten de God van Israël 

bespottelijk. De overheersing had tot gevolg dat een groot deel van de bevolking 

in diepe armoede leefde. Er was honger en de mensen zaten vol angst en haat. De 

angst en haat leidde bij de een tot gewelddadig verzet, bij de ander tot terugtrek-

king uit het boze leven door een vlucht in de woestijn. Weer een ander zag de 

overheersing als een straf van God en riep op tot religieus fanatisme en het strikt 

interpreteren van de joodse wet, de Thora. Sommige Joden uit Jezus’ dagen slo-

ten een verbond met de vijand en probeerden religieus en politiek van twee wal-

letjes te eten. Bij sommige mensen werd de angst voor de overheersing zo groot 

dat het demonische vormen aannam door bezetenheid.

En toen kwam Jezus om deze mensen te bevrijden van hun slavernij, bezeten-

heid, armoede, blindheid en het onrecht dat hen werd aangedaan. Jezus vergaf 

de mensen, herstelde ziekte, bevrijdde de bezetenen en sprak recht. Daarmee 

werden de mensen metterdaad kinderen van hun hemelse Vader. Ze kregen weer 

de naam Israël en kwamen thuis. De bijbelse term voor dit proces is ‘ballingschap 

en thuiskomst’ . Dat was Jezus’ verhaal in woord en daad. Mensen komen thuis in 

het huisgezin van God. Ook dit was op zich geen nieuw idee, maar iets wat al lang 

bekend was. Het volk was Gods zoon, bevrijd uit slavernij.

In de psalmen wordt de volgende zin uitgesproken over de gezalfde koning die 

het volk leidt ten opzichte van de ‘woedende volken’:

Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, 

ik heb je vandaag verwekt.' (Psalm 2)

En de profeet Hosea spreekt over een heel volk dat wordt bevrijd uit onderdruk-

king in Egypte: 

Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb ik mijn zoon wegge-

roepen.

Het kindschap van Israël heeft dus te maken met de bevrijding uit de handen van 

de supermachten, grote krachten die overheersen, verdrukken en vernietigen. De 

Egyptenaren, de Babyloniërs, de Grieken en Romeinen, maar misschien ook wel 

de de nazi’s, de communisten, de Amerikanen, de Europese Gemeenschap, de 

multinationals, de massamedia. Er is altijd een nieuwe supermacht en altijd een 

nieuwe Farao met een eigen verhaal van vernietiging en welvaart. Gods verhaal is 
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dat van de verloren zoon die thuiskomt uit ballingschap. Weg uit Egypte, weg uit 

Babylon of Rome, bevrijd van de supermachten van vandaag.

Maar het verhaal gaat nog verder terug. Jezus is gekomen om zijn mensen, zijn 

volk te redden. Als we het verhaal lezen van de verloren zoon is dat in eerste 

instantie helemaal niet ons verhaal. Het gaat over Israël als Gods zoon. Zij zijn de 

kinderen, de erfgenamen. Jezus komt om hen uit de ballingschap te bevrijden 

en zijn volk te herstellen. Hij komt niet om het Romeinse rijk voor de ondergang 

te behoeden en ook niet om de westerse wereld van vandaag te redden. Jezus 

brengt geen economisch welvaartsverhaal voor ons allemaal. Maar hoe zit dat? 

Waar zijn wij in dit verhaal als wij ons niet kunnen identificeren met de zonen uit 

deze oude geschiedenissen? 

Om het antwoord te vinden op deze vraag moeten we nog verder terug naar een 

verhaal van de eerste kinderen van God. Adam en Eva wonen in een tuin waarvan 

latere bijbeluitleggers beweren dat het ging om het beloofde land. De eerste 

‘prototypen’ mensen krijgen dezelfde eisen - hou je aan een wet - en dezelfde 

consequenties - binnen op buiten het beloofde land - als de Israëlieten met hun 

Thora. Zegen of vloek, vruchten of ballingschap, leven of dood. De overtreding 

van het gebod leidt tot vervreemding, angst en schaamte en uiteindelijk balling-

schap. De mens moet gaan leven oostelijk van de tuin, oostelijk van het beloofde 

land, richting Babel.

Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan be-

werken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste 

hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, 

vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. (Genesis 

3:23,24)

Engelen bewaken de weg naar het leven. De mens gaat in 'ballingschap'.

Eenmaal buiten het beloofde land, in ballingschap, begint een ander verhaal zich 

te ontvouwen. Opnieuw zijn er twee zonen die strijden om de gunst van hun 

hemelse vader. Beiden brengen ze een offer van hun arbeid.

Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de HEER een 

offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren 

dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer 
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op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn 

blik werd donker.

Hoe het verhaal afloopt is helder. Kaïn wordt zo boos dat hij zijn broer Abel dood-

slaat. Ook Kaïn moet vluchten, trouwt een vrouw en bouwt een stad. Veel mensen 

blijven steken op het punt dat er zogenaamde fouten in de Bijbel staan. Hoe kan 

de eerste zoon van Adam en Eva wegvluchten, toch een vrouw trouwen (Eva?) en 

zelfs een stad bouwen? Door deze te letterlijke interpretatie mis je de kern:

Kaïn werd landbouwer.

De landbouwer is de hoog ontwikkelde mens die zich gaat vestigen bij de grote 

rivieren en waarbij de landbouwtechniek hem in staat stelt enorm veel voedsel 

te produceren. Het is het begin van de geschiedenis van de grote koninkrijken 

aan de Nijl en binnen de vruchtbare halve maan. Door de landbouwers konden 

andere mensen zich gaan bezig houden met cultuur, het bouwen van steden en 

het voeren van oorlog. Het verhaal van menselijke macht, oorlog en doodslag is 

verbonden aan het verhaal van Kaïn, de landbouwer. De landbouwer wordt een 

stedenbouwer, de stedenbouwer bouwt koninkrijken en uiteindelijk imperiale 

machten. Het verhaal van Kaïn eindigt bij de toren van Babel.

Abel werd herder.

Tegenover Kaïn, de landbouwer, staat de herder. Een nomade die op weg is van 

de ene vruchtbare weide naar de andere. De herder heeft nooit een definitieve 

verblijfplaats. Hij woont in tenten en is te gast op de aarde. Hij is op reis in plaats 

van zich te settelen in een stad en te verworden tot wereldmacht. Hij is een 

vreemdeling op aarde, een bijwoner. Wel komt hij vaak in aanraking met de land-

bouwer en er ontstaat een conflict. Van wie is het land? Van de gast, de zwerver, 

of van de machthebber? Een ongelijke strijd die natuurlijk gewonnen wordt door 

de machthebber. De nomade moet sterven, Kaïn slaat Abel dood. De macht van 

de landbouwer-stedebouwer-imperiumbouwer betekent uiteindelijk de dood, 

de slavernij, de uitbuiting van de herder. Een eenvoudig bestaan van de reizende 

nomade moet het afleggen tegen dat van de consumerende stadsbewoner. 

Eenvoud verliest het van onderdrukkende complexiteit. De herder sterft door toe-

doen van de imperiale macht.

Beginnen er al belletjes te rinkelen? Herders die sterven onder de macht van het 

Imperium?
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De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je 

naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot 

volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je 

zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken 

op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ (Genesis 12:1-3)

Is het niet opmerkelijk dat het juist een herder is, een nomadische vorst, die weg-

gaat uit het land van de stadstaten? Is het toeval dat het gaat om een reiziger die 

de roeping krijgt? 

Is het niet opmerkelijk dat Abram terug gaat naar het westen? Weg uit de balling-

schap en de vloek van Babel? Joodse uitleggers van de Thora zeggen dat God al 

wist dat, als Adam het zou verknoeien, hij Abram zou roepen om terug te keren 

naar het beloofde land, volgens de joodse uitleggers hetzelfde als 'de hof van 

Eden'. De eerste kinderen van God, de eerste mens en de eerste menselijke be-

schavingen hebben overduidelijk een probleem. De goede schepping is niet lan-

ger een tuin van zegen, maar een land dat zucht onder de krachten van de dood. 

Maar nergens krijgt Adam de schuld. 

Het hele Oude Testament zwijgt over de ‘zondeval’ als oorzaak van het kwaad. 

Niet de ene of eerste mens krijgt de schuld, de hele mensheid heeft schuld en dus 

ook een probleem. Je zou verwachten dat het volk Israël regelmatig boos is op 

die stomme Adam en Eva, maar nergens is er die klaagzang te horen of is er een 

erfzondeleerstuk te herkennen. Wel gaat het al vanaf het begin over ballingschap. 

Weg uit de tuin, weg uit het beloofde land. In slavernij, onder de macht van Farao 

of Ceasar, Hitler, Mao of Bush, Monsanto of McDonalds. Het gaat over de dood van 

Abel tot en met de dood van Jezus. 

Herders moeten het ontgelden. 

Maar wat doet God? Wat is zijn oplossing? Hoe gaat de goede Schepper God om 

met het probleem van dit alom aanwezige kwaad? De vraag draait niet om de 

oorsprong van het kwaad of over het antwoord. En zo ontvouwt zich een verhaal: 

goede schepping, probleem en oplossing. Neem je de meest korte versie van dit 

verhaal dan wordt het een cliché: ‘Adam is in zonde gevallen, maar Jezus kwam 

om te sterven voor de zonde.’ Het probleem met deze uitspraak is niet dat ze op 
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zichzelf fout is, maar dat het grootste deel van Gods oplossing wordt overgesla-

gen: Gods volk! De oplossing voor de ‘val’ van Adam is de roeping van Abram. 

Daar waar Adam weggaat uit het huis van de Vader naar een ver land, is het 

Abram die geroepen wordt om terug te keren, weg uit het verre land. 

De roeping van Abram, de uitverkiezing van Gods volk is de oplossing op het 

probleem van Adam, Kaïn en Babel.

Grote delen uit het oude testament kun je lezen in het teken van zegen. God 

bevrijdt het volk uit Egypte, zorgt voor hen in de woestijn en geeft de wet. De 

wet laat zien hoe er leven mogelijk is in het beloofde land. De wet staat vol met 

rechtvaardige principes en rituelen die gaan over Gods aanwezigheid te midden 

van het volk. De ex-slaven mogen leren om niet opnieuw tot slaaf te worden. Het 

land dat ze krijgen is een gift en daarom mogen ze rusten, sabbat vieren, slaven 

vrijmaken en het land met rust laten. Ze mogen zorgen voor armen, weduwen en 

wezen. Zelfs de vreemdelingen krijgen bescherming onder de goede zorg van 

God. De zegen van Adam gaat over op Abraham en via Mozes op het volk.

Het verhaal van de verloren zoon is zeker ook het verhaal van Israël. Kennelijk 

raakt de zoon, het volk Israël, ook de weg kwijt. Opnieuw moet de mensheid weg 

uit de hof van Eden. Het gaat op den duur zelf ook in ballingschap. Ook Israël 

moet uiteindelijk zuchten onder de macht van vreemde, overheersende volken. 

Aan de ene kant komt dat doordat zij zelf de wet overtreden, afgoden vereren, 

zelf imperiale macht nastreven of niet blijven vertrouwen op Gods bescherming. 

Aan de ander kant komt het doordat de macht van Babylon en koning Nebukad-

nessar te arrogant en te sterk is. Soms wordt het lijden als volstrekt zinloos of zelfs 

onrechtvaardig beschouwd en wordt God op het matje geroepen. ‘Hoe lang nog 

Heer?’ en: ‘Maar wij zijn U niet vergeten!’ klinkt het uit de mond van de ballingen.

Gods oplossing voor het probleem van Adam, het volk Israël, wordt zelf onder-

deel van het probleem. En daarmee staat de trouw van God zelf op het spel. Hoe 

kan de goede Schepper God die tevens de God is van het verbond met Israël, 

nu het eigen kind in de steek laten en daarmee de eigen schepping? Is alles dan 

vruchteloos? Er moet een reddingsplan voor het reddingsplan komen. De joodse 

psalmdichters, profeten en schrijvers van boeken als Daniël, zien dat God zijn 

koninkrijk opnieuw zal vestigen door een Zoon te roepen, een Mensenzoon, de 

Zoon van het koningshuis van David. Opnieuw een verhaal over een zoon die de 
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erfenis in ontvangst zal nemen, het Koninkrijk van vrede zal laten aanbreken.

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich 

door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog-

kwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 

en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik 

vreugde.’

Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de 

woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden 

van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods 

goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het ko-

ninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

(Marcus 1:9-15)

Jezus, een jonge profeet uit Galilea, ondergaat hier de doop door Johannes. Op-

merkelijk, want je zou denken dat Jezus zo’n doop niet nodig heeft. Maar Jezus 

identificeert zichzelf door de doop met het Joodse volk dat uit Egypte was be-

vrijdt. De doortocht door de Rode zee en het doorkruisen van de rivier de Jordaan 

stonden symbool voor het bevrijdende werk van God en voor de intocht in het 

beloofde land. Jezus stelt zich voor als de ‘zoon’, als Israël. De hemel scheurt open 

en met het neerdalen van een duif is er een stem die zegt: ‘Jij bent mijn geliefde 

Zoon.’ Ook Jezus gaat de woestijn in om op de proef te worden gesteld. De veer-

tig jaar van het volk worden symbolisch nagedaan door Jezus die veertig dagen 

in de woestijn is.

Na deze veertig dagen gaat Jezus ‘Gods goede nieuws’ verkondigen. Nogmaals, 

Jezus gebruikt hier geen clichés in de zin van: ‘word religieus of stop met die 

zonde en krijg een persoonlijke relatie met God.’ Het goede nieuws is ook niet dat 

mensen een ticket naar de hemel krijgen, laat staan dat ze bevrijd worden uit een 

hel van eeuwigdurende kwelling. Het goede nieuws is dat Gods Koninkrijk nabij 

is gekomen. In een ander bijbelgedeelte spreekt Jezus daarna over ‘Bekeer je en 

geloof in mij’. Opnieuw gaat het niet om een kort lijntje tussen jou en Jezus, maar 

over de plaats van Jezus in de crisis van Gods volk. Het gaat over de ballingschap 

van de verloren zoon Israël. Uiteindelijk komen jij en jouw relatie met God de 

Vader zeker in beeld, maar hier moet je je opnieuw afvragen: wat is het verhaal en 

wat is mijn plaats in dit verhaal?
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Jezus laat hierna zien hoe dit goede nieuws werkelijkheid wordt. Jezus roept 

twaalf discipelen die opnieuw symbool staan voor het volk Israël. Jezus gaat daar-

na vooral om met die groep verloren, bezeten, zieke en arme mensen. Hij spreekt 

uit dat het rijk van vrede voor hen gekomen is. 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

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.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’

(Matteüs 5:3-10)

Jezus heeft het in deze bekende Zaligsprekingen niet over een willekeurige groep 

mensen waarvoor Gods rijk werkelijkheid wordt. Het is voor hen die nederig, treu-

rend, zachtmoedig, hongerig en dorstend naar gerechtigheid, barmhartig, vrede-

stichtend en vervolgd vanwege de gerechtigheid zijn. Gelukkig zijn de nomaden, 

de herders die niet streven naar de macht van de landbouwer-stedebouwer-

imperiumbouwer. Gelukkig de zoon die terugkeert naar het beloofde land en op 

God alleen vertrouwt.

Hieruit blijkt dat de mens die op eenvoudige wijze op reis gaat iets mag verwach-

ten. Het geluk is met jou. Het is heerlijk om eenvoudig te leven. Dat is wat Jezus 

zijn volgelingen leert in de Bergrede. 
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Heerlijk eenvoudig.

Jezus zelf gaat die weg als geen ander. Hij dient en geneest, heeft zondaars lief, 

bestraft de boze geesten en zet mensen vrij. Uiteindelijk neemt hij een kind als 

voorbeeld voor zijn volgelingen. Niet omdat het kind een jonge leeftijd heeft, 

maar omdat het onderaan de sociale ladder staat. Het kind heeft niets in te bren-

gen als om macht gaat. Wie het koninkrijk wil ontvangen, moet worden als dit 

kind. 

Een andere metafoor in het kader van heersen en dienen is het opnemen van 

het kruis. Het kruis is het symbool van overheersende macht. Daar waar het kruis 

opgenomen wordt, spreekt de keizer van de imperiale macht:'ik ben de baas en jij 

bent totaal onderworpen'. Jezus neemt dit kruis op zich omdat hij wil dienen en 

zijn leven wil geven als losprijs voor velen. En wie Hem willen volgen, moeten zo 

eenvoudig worden als Hij en ook hun kruis dragen. ‘Want een ieder die zijn leven 

wil behouden zal het verliezen, maar een ieder die zijn leven wil verliezen omwille 

van Mij, zal het behouden.’ (Matteüs 16:25)

Als Jezus uiteindelijk zijn weg van eenvoud volledig is gegaan, wordt Hij gear-

resteerd en gekruisigd. Hij sterft niet zomaar als mens, maar als Messias van Israël. 

Als vertegenwoordiger.

Jezus neemt de last van het volk op zijn schouders en betaalt met zijn balling-

schap de ultieme prijs. 

Dood door eenvoud...

Maar God is met deze mens. God verheerlijkt de eenvoudige. Jezus staat op uit de 

dood.

Opnieuw staan er engelen in een tuin. De volgelingen die de dode Jezus tever-

geefs zoeken, krijgen te horen dat hij hier niet meer is. Hij is opgestaan. De enge-

len die eerst de weg naar het leven moesten bewaken, versperren nu de weg naar 

het graf en wijzen op de weg naar het leven. Die weg is geopend door de Zoon 

die de weg van eenvoud volledig is gegaan. Eenvoud wordt verheerlijkt.

De Verteller laat je kennis maken met een weg om op te gaan. Het is de weg die 

volgens de oude verhalen gegaan is door Abel, Abram, Jezus en de verloren zoon. 

Het is in verhalen de weg naar de hof van Eden, het beloofde land, het leven. 
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De weg naar het huis van de Vader. De Verteller laat je zien dat alle mensen, net 

als Adam weg zijn uit de hof van Eden. Hij laat je de wereld zien vanuit dat per-

spectief: er is gebroken wereld om je heen of in je eigen leven. Maar er is ook de 

roeping om naar het beloofde land te gaan: weg uit de slavernij, weg uit de bal-

lingschap. Gods oplossing is de roeping van een volk en zelfs als dit volk zelf on-

derdeel wordt van het probleem, zelf in ballingschap gaat, wordt ze gered. Jezus 

is de climax van het verhaal. Het volk van God wordt gered en ze komt thuis.

En dan komt Gods volk als zegen voor de volken in beeld. Mensen uit heel de we-

reld mogen bij dit vernieuwde volk rondom Jezus horen. Grieken en Romeinen, 

Ethiopiërs, Arabieren en Kelten, Batavieren. Alle plaatsen en alle tijden.

Iedereen.

Jij en ik.

Dit is het verhaal van de Verteller: een heerlijk eenvoudig leven. Een reis die God 

gaat met de mensheid. Een verhaal dat tot op de dag van vandaag zin en richting 

geeft aan ons bestaan, aan de kerk waar we deel van uitmaken, aan de natuur 

waarin we ademhalen en aan de maatschappij waarin we leven. Een verhaal met 

de eenvoudige en verheerlijkte Heer als haar climax. Een verhaal dat doorgaat in 

de ontmoeting met de Zus. Het vernieuwde volk. Samen.

Enkele principes voor een heerlijk eenvoudig leven:

Obedientia: In de Benedictijnse kloostertraditie kent men drie woorden die 

richting geven aan het leven van de monnik: Obedientia, Stabilitas en Conversio 

morum. In eenvoudig Nederlands: gehoorzaamheid, trouw en werken aan het 

goede leven. Bij het woord 'gehoorzaamheid' denken je misschien aan 'slaafse 

onderwerping' of wetticisme. Maar het woord is afkomstig van het woord 'horen' 

of 'luisteren'. Het is dus de houding ten opzichte van de Verteller. De Verteller is 

aan het woord en jij mag horen.

De geloofsbelijdenis van het volk Israël begint met de woorden: 'Hoor Israel. Luis-

ter, Israel, de Heer is onze God, de Heer is één.' De richtlijnen voor het goede leven 

beginnen niet met een houding van zelfredzaamheid, maar met een ontvanke-

lijke, luisterende houding. God spreekt, jij luistert. 



YourStorY, the Book

131 

Als principe voor een heerlijk eenvoudig leven wil ik je die Obedientia toewensen: 

luister naar God, wees stil, ontvankelijk. Luister naar wijze mensen om je heen. 

Lees goede boeken, ga de natuur in. Ontvang van mensen die een studie hebben 

gemaakt van Gods weg met mensen. 

Lees de Bijbel: Onze Bijbels zijn ingedeeld in hoofdstukken en verzen. Probeer 

deze indeling te vergeten en de Bijbelboeken als geheel te lezen. Als dat niet lukt, 

lees meerder hoofdstukken achter elkaar. Probeer in de 'flow' van het verhaal te 

komen en let vooral op woorden die zich herhalen. 

Opvoeding: Leer kinderen dat we 'in een wereld vol verhalen' leven. Lees kinde-

ren Bijbelverhalen voor, maar op termijn ook boeken als 'Narnia'. Jongeren kun-

nen enorm veel leren van films en boeken als 'the Matrix' of 'the Lord of the Rings'. 

De wereld, de krachten die er spelen kunnen we leren te verstaan vanuit een 

'storyline'.

Ontdek: Hoe kun je de twee verhaallijnen (Kaïn vs. Abel, Adam vs. Abram, Farao 

vs. Mozes, Ceasar vs. Jezus) herkennen in onze tijd? 

(Veel meer principes en tips op: www.ystg.org)
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2. De Zus

In een middelgrote Afrikaanse stad in Kenia heerst de angst. De afgelopen maan-

den hebben aangetoond dat Ruandese toestanden zich ook in het betrekkelijk 

rustige Kenia voor kunnen doen. De verkiezingen in 2007 wezen uit dat de zitten-

de president Kibaki de strijd had gewonnen van uitdager Odinga met een verschil 

van ongeveer 23.0000 stemmen. Maar Europese waarnemers hadden verkiezings-

fraude ontdekt en dus beschuldigde Odinga Kibaki van fraude. Onlusten braken 

uit mede door etnische verschillen onder een bevolking die bestaat uit verschil-

lende stammen. Er vallen 1500 doden en 600.000 mensen raakten ontheemd. 

In de middelgrote stad zijn drinkwater, voedsel en medicijnen zo goed als op. 

Niemand durft echt een reis te ondernemen vanuit Nairobi met hulpgoederen, 

uit angst aangezien te worden voor de ‘verkeerde’ stam. Overal zijn controlepos-

ten en overal zijn etnische zuiveringen en moordpartijen. Hoor je bij de verkeerde 

stam dan ben je verantwoordelijk voor de verkiezingsfraude.

Kenia staat bekend als een christelijk land. Wat betekent het om christen te zijn 

is zo'n situatie? Is het stamverband zo heilig dat het de eenheid onder christenen 

mag verbreken? Voor veel Kenianen was het antwoord: Ja. Toch besluit een groep 

christenen onder de naam ‘Amahoro’ (=vrede) een konvooi hulpgoederen te 

sturen omdat ze geloven dat het beter is om te sterven door te dienen dan om de 

etnische grenzen te respecteren. Broeder- en Zusschap gaat voor stamverband. 

En broeders en Zuss in nood moet je helpen, ook al zijn ze van de andere stam. 

Het konvooi werd een succes en mede door dit soort initiatieven kan het vertrou-

wen herstellen.

Ontmoet door dit voorbeeld 'de Zus', je familie die om je geeft.

Een ander voorbeeld wat met Afrika te maken heeft. Tijdens het wereldkampi-

oenschap voetbal werd mooi in beeld gebracht hoe Afrikaanse voetballers met 

elkaar in gebed gaan voor aanvang van de wedstrijd. De commentatoren van Stu-

dio Sport verwonderen zich over het feit dat geloof alles doortrekt, zelfs voetbal. 

Aan een bekende christelijke Nederlander werd tijdens de avonduitzending ge-

vraagd wat God met dat gebed zou doen als er twee christelijke Afrikaanse teams 

tegenover elkaar stonden. De bekende christen wist zich er prima uit te redden 
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door te zeggen dat het hoogstwaarschijnlijk een gelijkspel zou worden.

Gelijkspel?

Omdat God zich met voetbal bezig houdt? Sinds Paus Johannes Paulus II weten 

we toch dat voetbal veruit het belangrijkste is van alle onbelangrijke zaken ter 

wereld. Alsof God het team laat winnen dat het hardste bidt. Of waar de meeste 

fans thuis voor aan het bidden zijn. God heeft wel wat beters te doen. En toch zou 

er een wonder kunnen gebeuren. Wat nou als de twee teams samen zouden bid-

den voor aanvang van de wedstrijd. Rivaliteit mag er natuurlijk zijn, maar zou het 

niet mooi zijn om eenheid te benadrukken?

De 'Zus' die met je mee gaat zou je hier leren: een wedstrijd is goed, maar de fami-

liebanden zijn sterker dan de rivaliteit.

In de Bijbel staat een mooie Psalm. Het is, hoe kan het ook anders, een pelgrims-

psalm. Een lied voor de bedevaartgangers die naar Jeruzalem reizen.

Hoe goed is het, hoe heerlijk

als broeders bijeen te wonen!

Goed als olie op het hoofd

die neervalt op de baard,

de baard van Aäron,

en neervalt op de hals van zijn gewaad,

als de dauw van de Hermon

die neervalt op de bergen van Sion.

Daar geeft de HEER zijn zegen:

leven voor altijd.

Hoe ‘heerlijk’ is het als broeders (en Zuss) bijeen te wonen. Het is goed als er vre-

de is in het ene gezin: eenheid onder het volk van God. De broederlijke en Zuslijke 

eenheid is te vergelijken met de zalving van de hogepriester. God zelf is dan bij je, 

elke dag opnieuw. Net als zoals de dauw elke dag nieuw is. God geeft je leven als 

je in vrede samenwoont. 

Is dit niet waar veel ideologieën over gaan: liberte, egalite, fraternite? Maar in de 
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harde werkelijkheid van de revolutie en de strijd om vrijheid wist George Orwell 

te melden dat ‘some are more equal than others’. Gelijkheid en broederschap zijn 

waarden die kwetsbaar zijn en misschien niet kunnen bestaan in een wereld vol 

‘survival of the fittest’. Er is een ingrijpen van buiten nodig om deze waarden op 

te laten bloeien. Een God die een slavenvolk bevrijdt en een God die zelf in de ge-

daante van een mens de dienaar is van allen. Koningen en koninginnen begrepen 

deze waarheid slechts voor een dag. Zo was het de traditie dat de Habsburgse 

vorsten eenmaal per jaar de voeten gingen wassen van hun onderdanen. Kan dit 

‘heerlijke’ van eenheid en onderlinge vrede eigenlijk wel zonder ‘eenvoud’?

In Genesis staat het verhaal van de toren van Babel. Het is het resultaat van de 

weg die Kaïn is gegaan: van landbouwer, via genocide op de nomadische herder, 

tot stedenbouwer en uiteindelijk bouwer van een imperium. De toren van Babel 

staat symbool voor de arrogantie van macht en productie. De mensen denken zo 

de hemel kunnen te bereiken. De hoge toren is waarschijnlijk een Soemerische of 

Babylonische Ziggoerat, een soort piramide, waarvan de mensen geloofden dat 

het de plaats was waar de goden woonden. Het was de verbinding tussen hemel 

en aarde. 

Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. 

Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid 

raken.’ 

De Toren had twee functies: de hemel met de aarde verbinden en de mensheid 

tot een eenheid smeden. Op zich een lovenswaardig streven ware het niet dat Ba-

bel het resultaat is van macht, een industrieel proces, het streven naar beroemd-

heid. Het bouwen van dit soort tempels of piramiden was trouwens meestal het 

resultaat van slavernij. God ziet het en verwart de taal van de mensheid die tot die 

dag één was. De verschillende taalgroepen verspreiden zich over de aarde. God 

laat direct na dit hoofdstuk zien wat wel hemel en aarde kan verbinden en wat 

wel eenheid kan scheppen.

In het volgende hoofdstuk roept God Abram om weg te gaan uit zijn land en volk 

om naar het land te gaan dat God hem zal wijzen. God roept de mens om op weg 

te gaan. Niet in arrogantie maar in eenvoud. Het antwoord is geloof, in de zin van 

vertrouwen. Abram moest geloven dat hij een land zou krijgen om in te wonen 

ook al was hij de vreemdeling. En hij moest er op vertrouwen dat hij een nage-

slacht zou krijgen ook al waren hij en zijn vrouw oud en Sarai zelfs onvruchtbaar. 
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Maar bij deze groep mensen, dit volk, wil God wonen en met hen sluit hij zijn 

verbond tussen hemel en aarde.

Abram is Gods antwoord op Babel

En Mozes was Gods antwoord aan de Farao. Als God de Thora geeft dan laat hij 

daarmee zien hoe goed het is om in Gods land te wonen en zijn volk te zijn.

Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waar-

naar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan 

toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zul-

len zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’ Want welk volk, hoe groot 

ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om 

hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig 

als het onderricht dat ik u nu geef? 

Door het naleven van de Thora, de rechtvaardige wetten gegeven aan Israël, 

wordt het volk van God tot een etalage voor de wereld. Alle volken zien het: God 

is dichtbij. Hemel en aarde raken elkaar waar Gods wetten worden nageleefd. En 

het is onlosmakelijk verbonden aan rechtvaardigheid. De vaardigheid om recht te 

doen.

Gods volk is een eenheid omdat God woont bij het slavenvolk en niet bij de 

macht van Egypte of Babel.

En Gods volk is een eenheid omdat het vaardig is geworden tot het doen van 

recht. De wetten staan bol van allerlei regelingen voor de zwakken, de weduwen 

en de wezen. Gods familie zorgt voor elkaar. Daarom is het zo'n ‘heerlijkheid’ om 

dit principe na te streven: je bent als volgeling van Jezus onderdeel geworden 

van een volk, een familie. Geloven is vanaf seconde nul een zaak van ‘wij’ en niet 

langer een zaak van ‘ik’. Ooit werden er grappen gemaakt over het feit dat ‘God 

alleen kinderen heeft en geen kleinkinderen’. Maar juist het gegeven dat je ou-

ders gelovig zijn en jou hebben gedoopt of opgedragen maakt je tot een deel 

van het volk. Natuurlijk moet je je eigen verantwoordelijkheid op je nemen en zelf 

antwoord geven aan de roepstem, maar God is een God van families en geslach-

ten, niet van een verzameling individuen.

Binnen deze familie word je geroepen om zorg te dragen voor elkaar. Dat is vaak 
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een opgave. Je moet jezelf kunnen wegcijferen als het moet. Maar er zijn ook 

momenten dat jij gedragen wordt door anderen. Lean on me, when you're not 

strong and I'll be there. I'll help you carry on! Je mag ook af en toe leunen op het 

geloof van anderen. Luisteren naar die bijbeluitlegger die je helpt begrijpen, 

genieten van de maaltijd die voor je bereid is, geloven omdat een ander nog wel 

geloof heeft, maar jij even niet. Je mag troost ontvangen, bezoek krijgen of je 

huis laten schilderen. En als jij weer sterk bent of de gave hebt gekregen, dan dien 

jij de ander op jouw beurt.

Ziet hoe heerlijk het is.

Toch krijgt het verhaal van Israël een vervelende wending. In het Oude Testament 

staat het verhaal van Ruth die als Moabitische weduwe wordt opgenomen in het 

volk van God, door de rechtvaardige Boaz. Een geweldig voorbeeld van gastvrij-

heid door het naleven van de rechtvaardige wetten. Uit dit huwelijk komt het 

geslacht van David voort en Ruth wordt genoemd in het voorgeslacht van Jezus. 

Maar in hetzelfde Oude Testament is er sprake van moord op de volken van Kana-

an en het verbod op het trouwen met Moabitische vrouwen. Het is belangrijk om 

de Bijbel niet te zien als een verzameling gelijkwaardige waarheidsclaims of als 

een juridische grondwet waarin alle verzen goddelijke lading bezitten, laat staan 

magische kracht. In de Bijbel is er een bepaalde ontwikkeling waarbij het volk 

ook reageert op bedreiging van buitenaf. Er is een tendens om het volk ‘zuiver’ te 

houden door de grenzen van het volk ten opzichte van de andere volken helder 

te maken.

En niet voor niets. In de inter-testamentaire periode leeft het volk onder het juk 

van de Grieks-Syrische vorsten die een programma van ‘hellenisering’ loslaten op 

de overwonnen volkeren. Iedereen moest, door imperiale macht, Grieks spreken, 

Griekse goden aanbidden, Griekse (naakt)spelen houden, Griekse cultuur overne-

men en misschien wel Grieks eten. De Grieks-Syrische koning Antiochus Epifanes 

maakt het zo bont dat hij een beeld van Zeus liet oprichten in de tempel van 

Jeruzalem, er varkens liet slachten (de meest onreine dieren) en Thora rollen liet 

verbranden (het meest heilige). Vanaf dat moment breekt de vrijheidsstrijd van 

de Maccabeën los. Met heilig vuur zet men zich in voor de Thora en de Joodse 

identiteit.
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In Jezus dagen zijn er natuurlijk goede wetten. Jezus zelf is zeer duidelijk over de 

goedheid van de wet en maakt sommige wetten nog radicaler dan dat ze al wa-

ren. Denk bijvoorbeeld aan het kwijtschelden van schulden of het liefhebben van 

vijanden. Maar andere delen van de wet, die onderdelen die de grenzen markeren 

tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, die wetten gaat Jezus aanpakken. Jezus laat zien dat 

de sabbatsrust te maken heeft met goed doen in plaats van niets doen. De tem-

pel kan worden afgebroken omdat ware aanbidding te maken heeft met geest en 

waarheid. Vergeving komt niet meer via die ene priester op die ene plaats, maar 

is beschikbaar door hem, als Messias. Niet dat wat de mens in gaat maakt hem 

onrein, maar dat wat zijn mond uitkomt. Jezus schaft deze wetten niet af, maar 

draait ze om, keert ze binnenste buiten of laat zien dat het tijdperk van de Messias 

niet meer gaat om één volk. Bij Jezus beginnen de eerste vreemdelingen weer 

mee te tellen. Vergeving begint zelfs bij de zwakken, de onreinen, de zieken en 

de landverraders. Juist de schijnheilige moralisten en de machtige aristocraten 

moeten het ontgelden bij Jezus. Rondom Jezus ontstaat een vernieuwd volk, te 

beginnen met de meest achtergestelde en ‘foute’ mensen.

Als Paulus later tekeer gaat tegen de wet dan heeft dit vooral te maken met chris-

tenen die denken dat er nog twee soorten gelovigen zijn: joodse volgelingen van 

Jezus en heidense volgelingen van Jezus. Er zijn mensen die toch nog denken dat 

de besnijdenis nut heeft in het nieuwe tijdperk van de Messias. Of voedselvoor-

schriften, of tempeldienst. Paulus laat echter duidelijk zien dat er in Gods nieuwe 

familie maar een tafel is.

Een tafel, niet twee.

Er is geen aparte tafel voor voor Joden, Grieken, mannen, vrouwen, slaven, vrijen, 

kleurlingen, blanken, doctoren, bouwvakkers, homo's, hetero's, arm, rijk, alloch-

toon, illegaal, autochtoon, provinciaal, Randstedeling, groen-links, pvv, tussenin, 

Ajax, Twente, Fijenoord, PSV, oud, jong, dement, atleet, beperkt, prostituee, aan-

deelhouder, boomknuffelaar, techneut, online, analoog, alleengaand, gehuwd, 

gelovig, gereformeerd, rooms of zelf emerging. Er is plaats voor allen aan die ene 

tafel.
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Een tafel.

En daarom komt Paulus met het argument van de zonde, de val van Adam. Het 

probleem van Israël, leven in ballingschap en de noodzaak van bevrijding en 

verlossing is ook een probleem van de hele mensheid. De tuin van de mensheid, 

het paradijs, is te vergelijken met het beloofde land. De vloek op het eten van de 

verboden vrucht is te vergelijken met de vloek op de overtreding van de Thora. 

Israël moet naar Babylon, oostelijk van het beloofde land, Adam moet naar Babel, 

oostelijk van de hof. 

Adam representeert iedereen. 

Elk mens. 

Overal. 

Niemand is zonder zonde. Iedereen is in ballingschap. Alle mensen leven buiten 

het paradijs. Wij allen, wie we ook zijn, leven zonder de ‘heerlijkheid’. Dat maakt 

ons op een wrange manier één. Natuurlijk zijn de Joodse mensen in Paulus' dagen 

erfgenamen van de belofte. Maar ook zij zijn in ballingschap gegaan en de wet 

heeft hun daar niet van kunnen weerhouden. Iedereen heeft in gelijke mate de 

genade nodig die gekomen is door de komst van Jezus Christus. We zitten daar-

om aan een tafel en vieren het avondmaal, het feest van bevrijding en thuiskomst 

met elkaar. Het feest heeft voor iedereen de wrange herinnering aan het oude 

leven. Maar daardoor juist voor iedereen de nieuwe identiteit in Jezus. We zijn 

door hem een familie met een nieuwe identiteit en lifestyle. 

De Zus leert ons twee belangrijke lessen. We leven in een nieuwe familie met een 

nieuwe identiteit. Hierdoor kunnen we elkaar accepteren en aanvaarden. Deze 

broeder- en Zusschap, deze familieband overstijgt alle andere loyaliteit en maakt 

echte eenheid mogelijk. 

En binnen die eenheid dienen we elkaar, hebben we elkaar lief, zorgen we voor 

elkaar. Soms zijn we zelf zwak en steunen we op de zorg of het geloof van ande-

ren om ons heen. En op andere momenten zijn wij er voor onze nieuwe familie. 

De Zus leert ons daardoor dat de weg die we gaan 'heerlijk' is. Diversiteit en naas-

tenliefde kenmerken de weg van eenvoud.
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Enkele principes voor een heerlijk eenvoudig leven:

Ontwikkel een familie-geloof: 

Besef dat geloven nooit in je eentje kan. Solo-religieuzen bestaan niet in het chris-

tendom. Vanaf seconde nul, je geboorte of bekering, hoor je bij een familie. 

Sla de 'familiefeestjes' dan ook niet over. Wees trouw in je zondagse kerkbezoek, 

hoe de groep die je 'kerk' noemt er dan ook uit ziet. De oude Benedictijnse mon-

niken hadden het over 'Stabilitas': trouw zijn aan elkaar.

Zing minder liedjes met 'ik' erin en meer met 'wij' en 'ons'. Maak van je geloofsui-

tingen een collectief gebeuren en minder individualistisch.

Vier vaak met elkaar het Heilig Avondmaal. Doe dit afwisselend in een grote 

groep (om de diversiteit te benadrukken) en in kleine, huiselijke groep (om de 

intimiteit te benadrukken).

Eet regelmatig met elkaar. Open je huis en wees gastvrij. Eten is een belangrijk 

sociaal gebeuren, maar heeft ook grote symbolische waarde. Neem de tijd voor 

de maaltijd. Stel niet teveel grenzen en maak je niet druk over wat anderen van je 

huis vinden.

Vier feesten en bijzondere momenten met elkaar. Maar ook samen gedenken en 

rouwen. 

Bouw aan een zorgende familie:

Geef en ontvang steun, zorg en bemoediging. Wees trouw in het bezoeken van 

elkaar en vooral de zwaksten in de familie. Geef ook duidelijk aan wanneer het 

met jezelf niet goed gaat.

Leun op elkaars geloof. Niet iedereen hoeft alles hetzelfde of in dezelfde mate te 

geloven. Spreek hierover openlijk met elkaar. Zorg ervoor dat de ambtsdragers 

hier geen uitzonderingspositie in krijgen. Iedereen mag zwak zijn.

Streef naar familie vol diversiteit:

Machten in deze wereld streven naar duidelijkheid, uniformiteit of zelfs naar dis-

criminatie of apartheid. 'Eigen volk eerst'. Maar ook op subtiel niveau zoeken we 

snel de veiligheid van 'gelijkgezinden' of 'ons soort mensen' op. Probeer dit actief 

te verbreken. Zoek de ander, streef naar diversiteit.
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Organiseer regelmatig ontmoetingen tussen verschillende 'typen' mensen. Na-

tuurlijk is het ook goed om vriendschappen met zielsverwanten te hebben, maar 

houdt de diversiteit hoog in het vaandel.
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de dirigent

.
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3. De dirigent

De twee belangrijkste onderdelen van een heerlijk eenvoudig leven zijn beschre-

ven. De verteller laat ons zien wat het verhaal is waarin we ons bevinden. En de 

Zus laat ons zien dat we niet alleen zijn in dit verhaal, maar als familie. De reis van 

Abel tot en met Jezus is onze reis, een reis in eenvoud, die tegelijkertijd heerlijk 

is omdat het de weg is die God wil zegenen en waarbij we als familie voor elkaar 

zorgen. De reis gaat over Gods weg en de reis gaan we samen. Dit zijn de twee 

basisprincipes van een heerlijk eenvoudig leven. De volgende reisgenoten laten 

ons zien hoe we kunnen leven, in welke wereld en onder welke hemel we reizen, 

wie we tegenkomen onderweg en wat we doen met het einde voor ogen.

Mensen zijn symboolmakers en dat maakt ons anders dan dieren. We geven be-

tekenis aan ons leven, aan gebeurtenissen, aan tijd. De symbolen vormen onze 

taal, onze verhalen en de symbolen geven richting aan ons leven. Wij mensen 

begrijpen dat geen enkel moment hetzelfde is. Alles is doortrokken van constante 

verandering, hoogte- en dieptepunten, licht en donker, begin en einde. We leven 

in een ritme en we scheppen een ritme. We hebben gewone dagen, maar ook 

weekenden, vakanties, verjaardagen en feestdagen. We overzien ons leven van de 

geboorte tot het graf en markeren, vieren en rouwen om de verschillende ge-

beurtenissen. Zonder het ritme zouden we sterven van verveling. 

Maak kennis met de dirigent. Hij zegt: ‘Ritme is overal.’

Onze hartslag is is er ons hele leven en is zo belangrijk dat we ons hart het cen-

trum van ons wezen noemen. We weten wanneer we stress ervaren of ontspan-

nen zijn of inspanning leveren. Vergelijkbaar met het hart is onze ademhaling. 

Zonder het te beseffen gaat onze adem dag en nacht door. Het is de grootste 

bron van energie en rust of juist van spanning en stress. We kunnen er voor 

kiezen om rustig of diep adem te halen en zo onze toestand beïnvloeden. Alle 

religies op de hele wereld maken gebruik van ademhaling of zang om de adem-

haling in haar ritme te laten komen.

We eten en drinken, verteren en hebben stoelgang. Ook worden we moe van 

inspanning of slaperig bij het donker worden. Maar anders dan de ademhaling en 

de hartslag bundelen we onze slaap en stillen we onze honger op gemarkeerde 
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momenten van naar bed gaan en opstaan en drie maaltijden per dag. Een belang-

rijk deel van onze levensreis loopt via deze gemarkeerde punten: opstaan, ontbijt, 

lunch, diner en gaan slapen. We noemen het een bioritme maar het zijn tevens 

ontmoetingspunten, momenten om te praten of om lief te hebben, te delen van 

wat we hebben. 

Ritme. Bioritme is sociaal ritme.

Ook in de scheppingsverhalen komen we ritme tegen, op de eerste scheppings-

dag reeds:

God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. God zag dat het licht goed was, en 

hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis 

noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Het scheppingsverhaal is een mooi stuk literatuur. Het is in zichzelf ook een ritme 

van zeven dagen en verhoud zich tot de zevenarmige kandelaar uit de joodse 

tempel. De middelste kandelaar staat voor God en wordt in het scheppingsver-

haal aangeduid als de zevende dag. De andere zes kandelaren zitten vanaf links 

en recht verbonden aan de middelste en aan elkaar. De eerste scheppingsdag 

hoort bij dag vier, dag twee bij dag vijf en dag drie bij dag zes. De eerste drie 

dagen vormen het toneel, de volgende drie dagen de spelers. Op de eerste drie 

dagen worden de elementen van elkaar gescheiden waardoor er ritme ontstaat, 

tegenpolen: licht en donker, water boven en water onder, land en zee. De andere 

drie dagen zijn de bewoners van gescheiden werelden. Zon, maan en sterren 

bewonen licht en donker, vogels bewonen het water boven, de atmosfeer, vissen 

bewonen het water onder, de zee en dier en mens bewonen het land.

Die vierde en zevende dag hebben iets speciaals. 

God zei: 'Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden 

van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren.

De lichten aan het hemelgewelf, zon, maan en sterren geven een ritme van sei-

zoenen, dagen, maanden en jaren. Het ritme van dag en nacht en dus ook ons 

bioritme is te danken aan de aarde. De seizoenen en daarmee het groeien van 

gewassen is te danken aan de hoek van de aarde ten opzichte van de zon. We 

ontlenen onze agenda, vakanties en ons feestritme aan deze elementen. Zonder 

de hemellichamen en de planeet aarde was het menselijk leven onmogelijk. Wat 
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een wonder.

Maar de zevende dag is ook speciaal. De week is niet te danken aan zon, maan, 

sterren of aarde. De zevende dag is de schepping van God zelf. Hij is present in 

het midden van menselijk bestaan. De hele schepping is een soort tempel waar 

God woont. 

God woont in het midden. 

De middelste kandelaar.

De zevende dag.

We hebben onze vrije dag, onze sabbat, ons weekend te danken aan God. Elke 

week mogen vieren dat we niet alleen leven door de natuur, maar ook door de 

Schepper van de natuur. Het is een feestdag waarbij we vieren dat samen zijn. De 

joodse mensen vieren de komst van de sabbat op de vrijdagavond. Jezus stierf 

op de avond van de zesde dag en ruste in het graf op de rustdag. Hij stond op op 

de morgen van de eerste dag van de nieuwe schepping. De gemeente van Jezus 

Christus komt daarom samen op die opstandingsmorgen. Wij zijn Gods nieuwe 

schepping en vieren dat met elkaar. Dit is het feest van de gemeente als Gods 

nieuwe begin, net zoals het joodse volk viert dat ze zijn geschapen door God 

door de roeping en bevrijding. 

De sabbat heeft niet alleen een ritme van zeven dagen, maar ook van zeven jaar. 

Het zevende jaar was het sabbatsjaar waarbij het hele land mocht rusten nadat 

er zes jaar van geoogst was. Ook de economie en productie moet zich houden 

aan het ritme van de sabbat. Het draait niet om hoe effectief we onze middelen 

inzetten, maar het draait om God, om het feest, om de rust. We hoeven niet zeven 

dagen in de week te werken, we hoeven geen koopzondagen of een 24/7 econo-

mie. De economie hoeft niet te groeien maar mag zich richten op haar schepper 

die voorziet. Ook dit is eenvoud.

Het 50e jaar (na een serie van 7x7 jaar) was het jubeljaar. Op dat moment werden 

de slaven vrij gelaten, gronden teruggegeven en schulden kwijtgescholden. Als 

mensen tot armoede vervielen konden ze hun grond verpanden, maar niet ver-

kopen. Het beloofde land was onvervreemdbaar. Ook konden mensen zich als 

slaaf verkopen, wat eigenlijk een soort verplichte dienst was aan een medeburger. 

Ook konden ze middelen lenen, maar in het vijftigste jaar werd de hele schulden-
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economie op nul gezet. Iedereen en alles mocht terug naar haar oorspronkelijke 

eigendom en opnieuw beginnen. Deskundigen zijn van mening dat er misschien 

nooit echt een jubeljaar is gehouden. In Jezus dagen had men er zelfs een speci-

ale regeling voor: de prosbul. Leningen werden overgeheveld van de rijke bezitter 

naar de rechtbank. Schulden werden zo niet vergeven.

Vergeef ook onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Het woord voor ‘vergeven’ heeft eigenlijk maar een betekenis: financiële kwijt-

schelding. Jezus leert ons dus niet allerlei morele schulden te vergeven (waarmee 

trouwens niets mis is), maar leert ons de mensen in vrijheid te zetten. God geeft 

ons een jubeljaar en rust en wij mogen dit geven aan onze medemens. Deze een-

voud vraagt om vertrouwen dat God zal voorzien: in Leviticus herhaalt God dan 

ook regelmatig: het land en de mensen zijn van mij. Wij mogen zaaien maar God 

geeft de wasdom. Het ritme van zeven leert ons te vertrouwen op Gods voorzie-

nigheid.

En dit brengt ons bij een ritme dat we het best kunnen beschrijven met het 

woord ‘liturgie’ en het kerkelijke jaar. In het Oude Testament vinden we vele fees-

ten die de ene keer te maken hebben met de seizoenen (zoals het oogstfeest) dan 

weer met Gods bevrijdende ingrijpen (Pesach) of de dag waarop de collectieve 

zonden werden vergeven (grote verzoendag). In het kerkelijke jaar kennen we ook 

feesten die te maken hebben seizoenen. Het kerstfeest heeft misschien niets te 

maken met het moment van Jezus geboorte en alles met het heidense lichtfeest, 

maar toch krijgt het een symbolische lading, juist door te vieren dat het licht het 

van het duister gaat winnen. Het ontsteken van de adventskaarsen in de weken 

voor kerst laten reeds zien dat het licht gaat winnen en door Jezus komst in de 

wereld breekt het licht definitief door. Ook vijftig dagen van inkeer voorafgaande 

aan het paasfeest mogen we gebruiken om ritme te geven aan ons bestaan. We 

mogen leren vasten, ons onthouden van luxe of alcohol, Twitter of snoep. We 

mogen meelijden met mensen in nood. We zijn symboolmakers.

De feesten van Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart en Pinksteren markeren de 

hoogtepunten in het kerkelijke bestaan en vertellen wie we zijn, waarom we 

leven en wat we mogen doen. Leef er naar toe, vier intens en laat je veranderen. 

Heerlijke eenvoud.

Ook vieringen hebben een liturgie, een ritme. De volgorde van liederen en ge-
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beden, kaarsen en schriftlezingen, groet en zegen, alles heeft zijn plaats en helpt 

ons geestelijk adem te halen. Het is helemaal niet hip om je in naam van kerk-

vernieuwing te verzetten tegen het kerkelijke jaar of liturgische elementen. Het 

levert geen ‘oorspronkelijke kerk’ op om alle ‘religie’ uit je geloof te schrappen. 

De bijbel zelf is vergeven van symbolen, ritme, feesten, liturgische elementen en 

gebeden. Eenvoud bestaat niet uit een kale kerkdienst of een vrije spontaniteit, 

maar eenvoud bestaat uit ritme om alles een plaats te geven. 

Dit is de bijdrage van de dirigent. Hij wijst ons op de waarde van ritme en dus 

voor de hartslag, ademhaling, leven. 

Het leven is niet alleen feest. Bij elke geboorte hoort onherroepelijk de dood. Zo-

als elke lente betekent dat er een herfst en winter zal volgen zo wordt elk doop-

feest gevolgd door een begrafenis. Elke Bevrijdingsdag wordt voorafgegaan door 

een dodenherdenking, elke paasfeest door een stille zaterdag en goede vrijdag. 

Feesten, anders zo leuk of gezellig, kunnen dagen worden van gemis of eenzaam-

heid. De plek is opeens leeg. Voor vrede is soms een hoge prijs betaald. 

Daarom is het ritme niet alleen een tijd van vreugde maar ook een tijd van ver-

lies, rouw, herdenking. Neem als gemeenschap of alleen de tijd om te rouwen, 

terug te denken, de prijs de herinneren. Steun elkaar, zou de Zus nu zeggen, in 

het verlies en het gedenken en plaats geven daarvan. Laten er liederen zijn met 

waaromvragen of hoelang-nog uitspraken. Geef ruimte voor boosheid of wraak-

gevoelens. Stop ze niet weg aan het begin van een kerkdienst en neem elkaar niet 

te snel mee in het feestgedruis. Wees stil met elkaar en denk aan de lege plaatsen. 

Zoek elkaar op in eenzaamheid en verdriet. Laat de sterfdag van de geliefde niet 

vergeten worden. Neem ook tijd voor de zieke of beschadigde mens die niet 

meer zo makkelijk mee kan in het feest. 

Sterven is een levenskunst op zich. Ouder worden, doorgeven, loslaten. Het kan 

omdat er dragende armen rondom de hele schepping zijn.

De zevende dag komt uiteindelijk voor iedereen.

De rustdag op weg naar de nieuwe schepping. 

Rouwen met hoop op het eeuwige leven. Ook dat zit in het ritme van de schep-

ping. De graankorrel die in de aarde valt wordt gezaaid om te sterven en om op te 

groeien en vrucht te dragen. De doden worden begraven als een graankorrel. 

Enkele principes voor een heerlijk eenvoudig leven:
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Ontdek het bioritme:

Begin de dag met diep ademhalen en bewustzijn van een nieuwe dag. Probeer 

je even geen zorgen te maken, maar concentreer je op je lichaam, je hartslag, je 

ademhaling.

Leef bewust met het seizoen. Geniet van een regenbui, een herfststorm, ijspegels 

aan de ramen, een strak blauwe hemel. Let op hoe alles aan verandering onder-

hevig is en wat de natuur laat zien.

Bouw rust en stilte-momenten in in je leven. Let op het ritme van pauzes op je 

werk (werk niet door), probeer werk en vrije tijd niet te vermengen, geniet van de 

rust in een weekend of zondag, leef bewust anders in vakanties. Niet de afstand 

van je vakantiereis maar het andere leven maakt het verschil.

Ontdek het ritme van de zevende dag:

Wees bewust van Gods ingrijpen in ons bestaan: leef met aandacht voor God en 

geef ruimte aan spiritualiteit. Neem afstand op de zevende dag en het zevende 

jaar in je leven (een Sabbatical).

Laat relaties, de economie en de maatschappij tot rust komen voor zover het van 

jou en je gemeenschap afhangt. Wees er bewust van dat het Gods aarde is en er 

geen sprake is van eigendom of bezit. Kwijtschelding en vergeving mag je oefe-

nen. Geef mensen een nieuwe kans.

Geef tijd en aandacht aan verdriet, afscheid en rouw. Wees bewust van de eindig-

heid van het leven, kwetsbaarheid en ouder worden. Door aandacht voor elkaar 

geven we plaats aan Gods aandacht voor ons kwetsbare leven.
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4. De Kokkin

Jarenlang zijn we aan het experimenteren met nieuwe vormen van kerk-zijn. In 

1999 starten we met de voorbereiding van missionaire jongeren-event genaamd 

‘Odeon’ gevolgd door een zestal Youth Alpha-cursussen. Hoewel ik prima herin-

neringen heb aan de creatieve uitbarstingen en de goede gesprekken is er iets 

wat ik nooit zal vergeten: de maaltijd. Elke Odeon-event werd voorafgegaan door 

een feestmaal voor meer dan 100 vrijwilligers. Een drie-gangen-diner bij kaars-

licht, klaargemaakt door een top kokkin. Die ervaring zou een stempel zetten op 

elke volgende bijeenkomst.

Daarna hebben we nooit meer een bijeenkomst gehad zonder een lunch of di-

ner. Elke huisgemeente en Emerging Church-samenkomst werd voorafgegaan 

of gevolgd door een maaltijd waarbij iedereen iets meenam. Daardoor was er 

altijd voor iedereen genoeg en stonden we elke keer versteld van de variatie in 

het menu. Gasten die even niets bij hadden konden gewoon aanschuiven. Er was 

altijd genoeg voor iedereen. En het was gezellig, stimuleerde goede gesprekken 

en de vooral de kinderen vonden het geweldig. 

De maaltijd was ons enige dogma.

In de jaren met de Oase in Soest zijn we ons gaan verdiepen in de relatie tussen 

voedsel en gerechtigheid, voedsel en klimaat, voedsel en ons lichaam, voedsel en 

de bio-industrie. En we zijn ons eet-patroon gaan veranderen. Sommige werden 

vegetariër, anderen vlees-verminderaar. Maar allemaal zijn we gaan letten op eer-

lijke handel en duurzaamheid, biologisch eten of streekproducten. Huize ter Beek 

heeft zelfs een mini-moestuin, goed voor 1/3 van de groente-behoefte. Maar 

door deze keuzes zijn we nog meer gaan genieten van de maaltijden. Ze werden 

ook veel heerlijker en gezonder. 

Als je gaat lezen over ons voedsel dan doe je de meest vreemde ontdekkingen. 

Bijna geen enkel voedselproduct is nog ‘natuurlijk’. Bijna alles is het resultaat van 

een industrieel proces. De meest kunstmatige of exotische bestanddelen worden 

samengevoegd tot een product dat er lekker uitziet, goed smeerbaar en houd-

baar is, de juiste kleur en structuur heeft, een krachtige uitgebalanceerde smaak 

heeft en wat vooral aantrekkelijk is. Citroenen worden bespoten met een glim-
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mend kunstlaagje, alles wordt in plastic verpakt, vlees zit vol met antibiotica, alles 

wordt gewassen, gekleurd, gemodificeerd of aangelengd. Normaal eten is buiten-

gewoon zeldzaam. Voedsel moet namelijk verkocht worden.

Mijn schoonvader is tuinder. Hij probeert groente en fruit te verbouwen met zo 

weinig mogelijk gif. Bij sommige producten is dat onmogelijk omdat de veiling 

liever goed-ogende vol gif zittende planten koopt dan gezonde groente, maar 

met hier en daar aangevreten blaadjes. Op een dag kwam er een chique dame bij 

de kassen van pa met de vraag of hij sla verkocht. Ze ging weg met een heerlijke 

gezonde krop, vers van het land gesneden, regelrecht in de fietstas. Een uur later 

kwam ze overstuur terug. ‘Er zat een rups in de sla, schande!’ En met de paar cen-

ten die ze terugkreeg toog ze naar de supermarkt om een bespoten, ongezonde 

krop industriële sla te kopen. 

Zonder rups.

Dit voorval laat eens te meer zien dat we het contact met de aarde verloren zijn. 

We weten niet meer waar voedsel vandaan komt en vinden het prima dat we 

de natuur en het klimaat kapot maken om te kunnen genieten van kunstmatig 

eten. Uit onderzoek is gebleken dat er totaal geen verschil is tussen mensen met 

of zonder christelijke achtergrond. We geven even veel of even weinig om duur-

zaamheid en gezond eten. Klimaatproblematiek en onderwerpen als CO2-uitstoot 

staan zelfs laag in de waardehiërarchie van christenen. Hoe is dit mogelijk? Chris-

tenen belijden toch te geloven in de schepping van God? Hoe is het mogelijk 

dat, hoe meer een gelovig het scheppingsverhaal letterlijk neemt, hoe minder hij 

geeft om natuur en klimaat? Hoe komt het dat duurzaamheid gezien wordt als 

een politiek ‘links’ en niet als een ‘christelijk’ onderwerp? Wat is er aan de hand?

De eerste reden is te vinden in het gegeven dat het verhaal verteld werd met als 

centrum de verlossing van de mens door Jezus Christus. Om verschillende rede-

nen werd deze verlossing gezien als een redding uit de slechte wereld en met als 

bestemming de hemel. Veel christenen hebben een vaag idee over de vernieti-

ging van de schepping aan het einde der tijden en een eeuwig voortbestaan in 

hemels sferen. Met zo'n idee in je achterhoofd geef je natuurlijk weinig om de 

aarde en het klimaat, natuur en voedsel. De verlossing van de mens werd ook 
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meer en meer de verlossing van de ziel en niet van het lichaam. En dat terwijl juist 

orthodoxe christenen geloven in de opstanding van het lichaam.

Een andere reden is het scheiden van Oude en Nieuwe Testament. De ketterse 

Marcion wilde in het begin van de derde eeuw alle joodse invloeden uit het 

christendom weghalen omdat hij geloofde in een platonische God: de aarde was 

slecht, geschapen door een slechte god. Jezus was daarentegen Zoon van de 

goede God om de mensheid te verlossen uit hun ellendige lichaam. Omdat het 

Oude Testament vol stond met ‘aardse’ teksten was het een koud kunstje om dit 

deel te schrappen en enkel teksten van Paulus over het houden. Vandaag zijn er 

veel ‘genade-christenen’ die de wet tegenover de genade plaatsen. De wet zou 

leiden tot ‘werkgerechtighied’ en de illusie dat je een plaats bij God kon verdie-

nen door goede werken. Deze ‘genade-christenen’ hebben weinig met onderwer-

pen als klimaat en duurzaamheid omdat ze dat vinden ruiken naar ‘wetticisme’. 

Ze geloven wel dat ze door hun hemelse Vader worden gezegend met een goede 

economie en een auto op z'n tijd. Jezus is immers voor je gestorven zodat jij kunt 

ontvangen. 

Het wetenschappelijke wereldbeeld heeft er in de 19e eeuw voor gezorgd dat 

de liberale theologie zich aan ging passen aan de eisen van de moderne natuur-

kundige inzichten. Er was weinig plaats meer voor wonderen, bovennatuurlijk-

heid en verlossing van zonden. Liberale theologie ging zich meer verbinden met 

maakbaarheid, sociale revoluties en psychologische inzichten. Daardoor deed de 

liberale theologie wel mee met socialistische en ‘linkse’ onderwerpen als bevrij-

ding, anti-apartheid, heelheid van de schepping en gerechtigheid. Voor Jezus en 

de zondaar was weinig ook. Van de weeromstuit werden evangelisch-orthodoxe 

christen vanzelf ‘rechts’. Ik weet nog goed dat een echte christen in de jaren '80 

voor kruisraketten, voor apartheid, voor kernenergie was, maar tegen milieu-

freaks en bevrijdingstheologen. Links rakkers waren dat.

Liever een raket in de tuin dan een Rus in de keuken.

Maar de belangrijkste reden is dat bijna alle christenen niet echt geloven in God. 

Ja, ze geloven wel in geestelijk zin, of op papier. Maar in de praktijk vertrouwen 



YourStorY, the Book

153 

we bijna allemaal op de economie, op wat we kopen, hoe we ons verzekeren. We 

zijn in de laatste decennia, links en rechts, orthodox of liberaal, consument ge-

worden en meegegaan in een ander verhaal. Ons dominante verhaal is dat van de 

consumptiemaatschappij. De linkse idealisten uit de jaren '80 rijden in net zulke 

dikke auto's en de vliegen inmiddels net zo veel als de rechtse orthodoxe evange-

lischen. We zijn ingepakt door een ander verhaal en geloven - de facto - niet meer 

in de schepper-God.

Daarom een pleidooi voor een heerlijk eenvoudig leven. Eenvoudig, omdat je 

weer leeft vanuit de aarde en heerlijk omdat de schepper-God voor je zorgt.

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd 

avond en het werd morgen. De zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al 

hun rijkdom voltooid.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eer-

ste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het 

nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid 

die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide 

stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij 

hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij 

zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.' Hij die op de troon zat 

zei: 'Alles maak ik nieuw!'

Het verhaal van de verteller gaat over een groot verhaal dat begint bij een schep-

ping, maar uitloopt op een herschepping. Aan het begin en aan het einde staat 

een levensboom waarvan we de vrucht mogen plukken. Zowel begin als einde is 

het resultaat van Gods scheppende handelen. Alles is door God gemaakt; de zon, 

maan en sterren en de planeet aarde. Het klimaat, die biodiversiteit, de atmosfeer, 

alle bacteriën, planten, dieren en mensen. God heeft het gemaakt als schepping, 

niet als losse delen. God zorgt voor de lelies op het veld, de vogels in de lucht en 

voor de mens. Het verhaal van de verteller gaat niet alleen over een schepper-

God aan het begin en aan het einde. Alle tijd is scheppings-tijd. Er vind steeds 

opnieuw schepping plaats, evolutie is schepping, cultuur is schepping, taal is 

schepping, kunst is schepping, verlossing van Gods familie uit slavernij of balling-
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schap is schepping, opstanding uit de dood is schepping. Als wij onze plaats vin-

den in Gods verhaal dan doen we mee aan schepping. Heerlijk eenvoudig leven, 

juist ook in de natuur, ten opzichte van voedsel, voor een goed klimaat is leven in 

Gods scheppingsverhaal.

De Zus laat ons zien dat we leven in een nieuwe familie. Het gaat niet langer om 

‘ik’ maar om ‘wij’. We eten samen aan die ene tafel, met een geweldige diversiteit 

en zorg voor elkaar. Heerlijke eenvoud. In de bijbel wordt het ontstaan van deze 

nieuwe familie gezien in termen van schepping. De schepper-God is ook de God 

van het verbond met Abraham. Verlossing is geen verlossing weg van de aarde, 

maar verlossing uit slavernij of ballingschap. Verlossing is niet richting een hemel, 

maar richting het beloofde land. De toekomst is niet van de aarde naar de hemel 

(of hel) maar nieuwe schepping op een nieuwe aarde. Gods nieuwe familie zijn 

agenten, ambassadeurs van een nieuwe schepping. Als Gods nieuwe familie ver-

lost wordt dan worden ze verlost uit de banden van de vernietigende machten 

en imperiale koninkrijk. Het zijn de voedselindustrieën van Kaïn en Babel die de 

mens en de natuur tot slaaf maakt. Wordt de mens verlost, dan wordt ook de 

schepping verlost van haar zucht. Fysieke dood en geestelijke dood zijn aan el-

kaar verbonden. De Zus laat dus zien dat we in een nieuwe familie wedergeboren 

worden. Kokkin laat zien: Je gaat samen eten en bent een nieuwe schepping.

De dirigent geeft het ritme aan en daardoor weten we dat we leven in een cadans 

van hartslag, ademhaling. We leven door de seizoenen en kanteling van de pla-

neet aarde. Alles groeit omdat er een ritme is. En God is onderdeel van dit ritme 

door de zevende dag, de sabbat. Dit nummer staat niet in de sterren geschreven 

maar we ervaren, tot op het bot, dat God er is. Centraal in het verhaal, de mid-

delste kandelaar. We weten daarom ook dat de economie en de landbouw mag 

rusten en dat alles opnieuw mag beginnen. In het ritme laat de dirigent zien dat 

God zit in natuur en de liturgie. In de liederen van de vogels en in de gezangen 

van de mensen. God is overal. Hij is de hartslag, het ritme. Hoe kunnen we ons 

losmaken van dit ritme? Hoe kunnen we zowel de natuur als het geloof loslaten? 

De dirigent daagt ons uit om terug te keren naar het ritme, juist ook het ritme van 

de schepping.

Onze hele economie en dagindeling bestaat dus bij gratie van een scheppend 
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verhaal, een nieuwe familie en een goddelijk ritme. Tel dat bij elkaar op en je komt 

bij een belangrijk ingrediënt van een heerlijk eenvoudig leven: de maaltijd. We le-

ven van de schepping en zijn samen een nieuwe schepping en dat vieren we met 

elkaar bij de maaltijd. Een heerlijk eenvoudig bestaan is genieten van de vruchten 

van Gods goede en nieuwe schepping, het delen met elkaar, zorgen voor wie 

honger hebben genieten van genoeg.

Daarbij mogen we vertrouwen op de zorg van God. God geeft eten en wasdom 

op z'n tijd. Daarbij moeten we tegenwoordig wel bedenken dat bepaalde groen-

ten en fruit helemaal niet in Nederland of in de streek groeien. De sperziebonen 

komen misschien uit Kenia en worden per vliegtuig ingevlogen. De aardbeien 

groeien misschien in kassen die veel warmte nodig hebben in de winter. Choco-

lade komt misschien van plantage waar honderden kindslaven werken met de 

meest giftige stoffen.

Eten heeft altijd een verhaal.

Dat verhaal moet je kennen en terugbrengen naar heerlijke eenvoud. God staat 

niet aan de kant van de voedselindustrie of aan de kant van slavendrijvers. God 

staat aan de kant van de eenvoudige, Abel, Abram en Jezus. Misschien is je maal-

tijd niet zo overdadig als je doet aan bio-, fair-, seizoens- of streekproducten, maar 

je maaltijd is wel heerlijk in de ware zin van het woord. God is gast aan tafel. Je 

kunt God niet bedanken voor een oneerlijke maaltijd of voor fout vlees waarvoor 

dieren zijn mishandeld. Het is beter om dan niet meer te danken of bidden voor 

de maaltijd. Een gebed is dan het misbruiken van Zijn naam.

De maaltijd wordt pas echt een feest als je zelf ziet hoe het groeit. Een moestuin-

tje, hoe klein ook, is een goed begin. Zelfs op een klein balkon of op de venster-

bank is het mogelijk eigen groente te verbouwen. Kinderen zien hoe zaadjes wor-

den geplant, hoe kiemen uitkomen en het eerste groen boven de grond uitkomt. 

Het is een feest om je eerste eigen vruchten te mogen plukken. In no-time heb je 

een gesprek over het moestuintje met de mensen in de buurt. Dat is weer eens 

een ander onderwerp dan de nieuwe auto, vliegvakantie of hypotheekvorm.

Het is een kleine moeite om streekproducten te kopen. Overal zijn er boeren die 

aan huis verkopen. Er zijn veel kleine verenigingen waarbij je een oogst-aandeel 

kunt kopen of er zijn kleine tussenhandelaren (zoasl bijvoorbeeld Willem & Drees) 
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die streekproducten verspreiden in de winkels. Op die manier steun je de locale 

economie en heb je goede gesprekken tijdens de oogstfeesten of met je buren 

als je samen de producten gaat halen.

Biologisch eten is gezond. Misschien ga je daar aan twijfelen als je hoort dat er 

weer een EHEC bacterie is gevonden op biologische taugé, maar het is belang-

rijk om te beseffen dat de dodelijke bacteriën afkomstig zijn uit de mest van de 

bio-industrie. Massaal worden de opgehokte dieren volgespoten met antibiotica 

om ze in de hokken ‘gezond’ te houden. De ziekten worden daardoor resistent 

en mensen sterven. Onze zucht naar veel en goedkoop vlees maakt ons ziek. De 

vleesindustrie is de nummer 1-veroorzaker van het klimaatprobleem en dus ver-

oorzaker nummer-1 van de opwarming van de aarde, het uitsterven van dieren, 

het overstromen van laaggelegen gebieden en de groei van woestijnen. Geloof in 

een schepper-God en de keuze voor een heerlijk eenvoudig leven maakt keuzes 

nodig op het gebied van eten. Zonder vlees is de kans op kanker en hart- en vaat 

ziekten ook vele malen minder. In de westerse wereld leven er net zo veel mensen 

met obesitas als er in de derde wereld ondervoedde mensen leven. 

Heerlijk eenvoudig leven het ook te maken met boodschappen doen. Wij heb-

ben er voor gekozen geen auto in eigendom te hebben. We rijden zo nu en 

dan met een Greenwheels, maar de rest gaat op de fiets. Goed voor het milieu. 

Hoe zit het dan met boodschappen? We doen geen weekendboodschappen 

maar elke dag even op en neer naar de winkel of boerderij. In de winkel worden 

mensen gek gemaakt door de overdaad aan keuzes. Honderden merken lachen 

je toe en de reclames prijzen aan wat je zou moeten kopen om gelukkig te wor-

den. Lifestyle-boekjes verkopen bij duizenden omdat het gaat over vrijheid en 

keuzestress. Maar iemand met een heerlijk eenvoudige lifestyle heeft helemaal 

geen keuzestress, omdat je keuze snel gemaakt is. Je kiest de bio-kip, de fairtrade 

chocolade of het streekproduct. Je pakt de seizoensgroente, de 'duurzaam en 

eerlijk'-producten of andere keurmerk-producten. Het is lekker, gezond en eerlijk. 

Misschien een beetje duurder, maar dan laat je gewoon overbodige luxe staan. 

Vlees kun je verminderen, de tweede auto of boodschappenauto gaat de deur uit 

je bespaard op je vliegvakantie of breedbeeld TV. Heerlijk eenvoudig, gezond en 

uiteindelijk goedkoop door minder ziekte.

Voor ander mensen is het misschien goed om het klimaat en de natuur opnieuw 

te ontdekken. Onze maaltijd waar we als nieuwe familie van mogen genieten 



YourStorY, the Book

157 

groeit niet alleen door landbouw maar ook door het klimaat en de natuur.

Klimaat.

Alles wat we eten groeit door de juiste temperatuur, hoeveelheid water en voe-

dingsstoffen in de bodem. Maar ook door de biodiversiteit rondom de te ver-

bouwen plantjes. Wormen in de grond, bijen in de boomgaard, mest van andere 

dieren, humus van andere planten. Alles werkt mee in het klimaat. Als we de kok-

kin moeten geloven en hopen op een goede maaltijd moeten we geven om een 

goed klimaat. Het is dus zaak om al onze gedragingen rond mobiliteit, productie, 

vervuiling en consumptie na te lopen op de gevolgen voor het klimaat.

Natuur.

In een land als Nederland is er geen oorspronkelijke natuur meer over. Alles is 

cultuurlandschap, land- of tuinbouw of verstedelijkt gebied. Dat wil niet zeggen 

dat de natuur daarom niet belangrijk is. We moeten het echter beheren zodat 

er op kleine schaal biodiversiteit is en we kunnen genieten van groen om ons 

heen. Door de natuur in te gaan beseffen we hoe belangrijk het voor ons is. We 

ontspannen en ademen diep in. We komen weer in het ritme van het leven. Als 

we deze waarden laten vallen omdat zo nodig meer snelwegen moeten aanleg-

gen voor meer auto's voor een betere economie, voor meer geld en dus uitein-

delijk voor meer geluk dan hebben we er niets van begrepen. Het is juist heerlijk 

eenvoudig om meer de natuur in te gaan zodat we die verre vliegvakantie niet 

meer nodig hebben. Misschien is het zelfs goed om voor die natuur te zorgen. 

Meedoen met natuurbeheer, met je handen in de aarde en tussen het groen. De 

vogels leren herkennen en zeldzame planten en dieren tegenkomen. Heerlijk om 

te leren.

Terug naar de kokkin. Wat kan het een feest zijn om elke maaltijd samen te vieren 

en duurzaam te eten. Dan wordt het vanzelf een geloofservaring. Dan wordt het 

mogelijk om samen avondmaal te vieren. Is het toeval dat er een maaltijd wordt 

gebruikt als symbool voor verlossing? Is het toeval dat brood en wijn symbool 

staat voor het lichaam en bloed van Christus?

Verlost uit slavernij. 

Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 
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Hij zei tegen hen: 'Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten 

voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal 

meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.' 

Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 'Neem deze beker en geef hem 

aan elkaar door. Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht 

van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.' En hij nam een brood, 

sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Dit is mijn lichaam 

dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.' Zo 

nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: 'Deze beker, die voor jullie wordt uit-

gegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. 

Pesach.

Mensen die vanuit Gods verlossing willen leven hebben een feestmaal. Dat is 

geloof. Geloof is met elkaar eten en vieren. Mensen die dicht bij God willen zijn, 

leven in de natuur. Die ademen de lucht, voelen de planten, zien de vogels en 

vlinders, ruiken de bloem. Verwondering. Zou zo het geloof in de schepping niet 

zijn ontstaan? Doordat mensen leven in het ritme van de natuur. Ze weten dat 

ze onderdeel zijn van de schepping en gedragen worden door de zorg van de 

Schepper. Zo is de Bijbel en het scheppingsverhaal ook ontstaan. Doorleefd ge-

loof. Je wordt pas een atheïst als je opgaat in de industriële, maakbare economie. 

Door een heerlijk eenvoudige economie komt het geloof in de Schepper-God 

misschien weer een beetje terug.

Verwondering leidt tot aanbidding.

Enkele principes voor een heerlijk eenvoudig leven:

Geef aandacht aan eten:

Eet regelmatig met elkaar. De maaltijd hoeft geen showcase te zijn, maar mag ook 

eenvoudig. Maak er wel een feest van, vol aandacht voor het eten en elkaar.

Eet puur, echt eten. Let op chemische ingrediënten, vreemde namen, of bijzonde-

re samenstellingen of verpakkingen. Eenvoudig, puur eten is meestal ook gezond.

Verminder vlees: dat is gezond en goed voor het klimaat. Vlees is een overbodig 

luxe artikel en erg schadelijk voor de gezondheid. Ontdek creativiteit in het vin-

den van vegetarische alternatieven.
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Neem iets te eten mee naar elke samenkomst. Elke huiskring, viering of vergade-

ring kan het beste gehouden worden in combinatie met een lunch of diner. Laat 

die kans nooit voorbijgaan.

Geef aandacht aan de natuur:

Leg een moestuintje aan. Beginnend bij een vensterbank of balkon, via enkele 

vierkante meter achtertuin of zelf met een heuse volkstuin: alles is winst. Een 

moestuintje helpt je voedsel en natuur te ontdekken en brengt mensen samen.

Ga met elkaar de natuur in. Kringen of vieringen kunnen regelmatig in de natuur 

worden gehouden. Of spreek een wandeling of fietstocht met elkaar af. 

Doe mee met natuurbehoud. Via organisaties als A Rocha is het mogelijk iets bij 

te dragen aan de natuur. Samen een ochtend snoeien of wandelen is niet alleen 

nuttig, maar ook leerzaam. Je ruikt en ziet alles van dichtbij.

Geef aandacht aan duurzaamheid:

Koop biologisch of puur eten. Keuzes in de supermarkt zijn snel gemaakt: Een 

bio- of ecolabel vertelt iets over de herkomst of keten van het voedsel. Maak deze 

keuze eenvoudig.

Koop fair food. Een andere waarde is de eerlijke economische prijs die mensen 

in kwetsbare delen van de wereld voor hun product krijgen. Een eerlijke prijs is 

meestal een rechtvaardigheidsbeginsel.

Koop seizoens- en/of streekgroente. Haal producten van boeren uit de buurt. 

Dit kan meestal via een oogstaandeel of een streekproduct (zoals bijv. Willem & 

Drees). Boerderijen hebben vaak ook landwinkeltjes.

Compenseer CO2. Via Climate Stewards is het mogelijk CO2 te compenseren op 

een zo’n manier dat het niet alleen goed is voor het klimaat maar ook bouwt aan 

lokale communities.
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5. De Monnik

Heb je wel eens een echte Drentse natuurfreak en een echte Amsterdamse 

beeldend kunstenaar samen een glas wijn zien drinken? Misschien niet. Het zou 

kunnen dat we een cultuur en natuur als verschillend zien. Of misschien begint 

kritische kunst in een urbane omgeving en staat ze ver af van de natuur op het 

platte land. De natuurliefhebber is liever buiten dan binnen in een museum. Maar 

toch. Is het kunstwerk van de natuur in al haar schoonheid niet een oneindige 

expressie van een groot kunstenaar. En is het proces van een kunstenaar of muzi-

kant niet hetzelfde proces als schepping? Is het beide niet creativiteit als gevolg 

van verbeelding? 

De kokkin is een reisgenoot die ons laat zien dat heerlijk eenvoudig leven begint 

bij het leven in en van de natuur. We zijn een onderdeel van Gods schepping en 

scheppen zelf mee. We zijn elke dag op weg naar een nieuwe schepping waar 

Gods wil wordt gedaan op aarde, zoals in de hemel. De natuur, voedsel, duur-

zaamheid, schepping. Het is de aarde waaruit we voortkomen, waaruit we zijn 

gemaakt. En deze aarde, dit milieu groeit uiteindelijk uit tot een feest waarin we 

aan tafel de gemeenschap met elkaar en met God mogen vieren. We leven op, in 

en uit deze aarde.

De Monnik is een reisgenoot die weer een ander aspect laat zien. De reis die we 

maken is niet alleen vanuit de aarde en natuur. We zijn niet alleen religieuze die-

ren, slimme apen die toevallig symbolen maken. Nee, we leven onder een open 

hemel. We zijn niet alleen fysiek, we zijn spiritueel. We zijn niet alleen lichaam, we 

zijn geest. 

Hemel.

Spiritueel.

Geest.

Er zijn gelovigen die deze aspecten noemen als sferen buiten, boven of in de 

fysieke werkelijkheid. Echter dan de stof waaruit we bestaan. De hemel is de uit-

eindelijke bestemming zeggen ze dan. Spiritualiteit is ons echte wezen. We zijn 

ten diepste een geest in de gevangenis van ons sterfelijke lichaam. Deze mensen 

benaderen spiritualiteit als een aspect los van de rest van het leven. Jezus zou 
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zich rot lachen als hem de vraag werd gesteld:

‘Jezus, hoe is het met je spirituele leven?’

Is er een ander leven dan? Is het mogelijk om niet-spiritueel te zijn? Zijn er men-

sen zonder een geest? Is niet de hele aarde doortrokken van de invloed van de 

hemel? Is de geest of ziel van de mens iets dat kan ontsnappen uit ons lichaam bij 

onze dood? Dit onderscheid tussen hemel en aarde, geest en lichaam noemen we 

‘dualisme’ en is de uitvinding van Plato, de Griekse filosoof. Met dit onderscheid 

wilde hij duidelijk maken dat ware kennis, schoonheid en goedheid slechts be-

staat in onveranderlijke ideeën, in de ideeënwereld, de boven-natuur. Het wordt 

daarom ook wel ‘meta-fysica’ genoemd, de leer van dat wat achter de natuur is. 

De natuur, meningen en waarnemingen zijn veranderlijk, onnauwkeurig, tijdelijk 

en sterfelijk. Waarheid kan gevonden worden door de ziel, via het denken, de 

ratio te bevrijden uit de kerker van het lichaam.

Bijbelse spiritualiteit omvat het hele leven. De hemel is slechts een andere dimen-

sie van de hele werkelijkheid. God is overal en gaat toch ook weer niet op in zijn 

Schepping. Ze zijn intens verweven en ‘zichtbaar’ door het oog van het geloof. 

Geloof en verbeelding zijn daarom ook met elkaar verbonden. Onlosmakelijk.

Een spiritueel mens ziet de hele werkelijkheid door het oog van de Schepper en 

wordt mede-schepper. Een niet-spiritueel mens is niet per definitie iemand die 

zegt ‘niet gelovig te zijn’, maar iemand die wil verwoesten, doden, degenereren. 

Mensen die andere mensen tot slaaf maken, als dier gaan behandelen of in con-

centratiekampen opsluiten. Dat zijn niet-spirituele mensen. Een dier terugbren-

gen tot productiefactor en in een hok stoppen, de natuur exploiteren voor kaal 

economisch gewin. Het wezen van de mens reduceren tot stofwisselingsproces-

sen. Dat is het tegenovergestelde van spiritualiteit.

Gaat een mens daarentegen helpen, kunst maken, scheppen, ontwerpen, ont-

dekken, liefhebben, genieten of tot rust komen, dan is die mens spiritueel. Hij is 

‘in tune’ met het ritme van de Schepper-God. Spiritualiteit kan zich uiten in veel 

verschillende vormen en talen. De een is enthousiast, de ander komt tot z'n recht 

via stilte en contemplatie en weer een ander wil nadenken. Wel kunnen we van 

elkaar spirituele taal leren en een nieuwe taal in onszelf aanboren en zo op nog 

meer manier met God in contact komen.
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Gods spirituele muziek is overal, maar ben jij ‘in tune’? 

Christenen geloven dat in Jezus Gods spirituele muziek volmaakt zichtbaar was. 

Jezus leeft volledig ‘in tune’. De hemel raakt in hem de aarde. Daarom is het ge-

sprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw instructief. Jezus gaat door Samaria, 

een streek die werd gemeden door Joodse mensen. Bij een bron heeft hij een 

gesprek met een vrouw, wat op zich al ongepast zou zijn. Het gesprek gaat over 

dorst en water. Jezus vraagt de vrouw om water omdat hij fysieke dorst heeft. 

Maar de vrouw heeft spirituele dorst. Ze is zeker geen atheïst of ongelovige, verre 

van dat. Ze heeft een verleden van gebroken relaties en leeft nu met een man 

in het geheim. Haar relationele en seksuele leven is kapot en daarom gaat ze uit 

schaamte op het heetst van de dag naar de put om de roddel van andere vrou-

wen te missen. 

Jezus zegt haar levend water te kunnen geven.

Levend water?

Jezus weet van haar kapotte leven en zegt haar de waarheid. De waarheid is hier 

niet een bovennatuurlijke goddelijke openbaring, maar de waarheid over haar ge-

broken leven en de weg tot genezing en herstel. Opnieuw gaan leven in heelheid 

van relatie en seksualiteit. Dat is waarheid en dat is het levende water.

De vrouw begint dan maar over een berg. Het lijkt een soort truc om het ge-

sprek op een minder gevoelig onderwerp te krijgen. Het gaat over de plaats van 

aanbidding. Samaritanen aanbidden op twee oude bergen in Samaria, maar ze 

bidden tot dezelfde God als de joden. Een oude religieuze kwestie uit de tijd van 

de ballingschap. Joden aanbidden in de tempel in Jeruzalem. Maar waar raakt de 

hemel de aarde? Waar is de geest van God ten volle zichtbaar? En hoe weten we 

de waarheid in het volle leven?

Jezus start bij zijn eigen joodse traditie: het heil is uit de joden, maar...

'...er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem 

aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 

want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.'

Die tijd is nu gekomen. met de komst van Jezus verplaatst zich het heiligdom van 

de tempel naar Jezus en vanuit Jezus door de heilige Geest naar de mensen rond-
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om Jezus. De heelheid van het leven, ‘spiritueel’ leven, komt tot uiting in en door 

Jezus, omdat Jezus in de geest van God is, omdat hij de waarheid spreekt, omdat 

hij volledig ‘in tune’ is met Gods spirituele muziek.

De oude monniken wisten allang dat je spiritueel 'in tune' kunt zijn door echt aan-

dacht te schenken aan mensen en zaken. In het klooster kun je een gesprek aan-

vragen met monniken en ze nemen ruim de tijd voor je vragen en verhalen. Elke 

viering opnieuw, tot op hoge leeftijd, houden ze zich aan de liturgie en zingen ze 

de liederen met aandacht en ritme. Ze maken de kloosters schoon en ruimen op. 

zodat er altijd orde en rust heerst. De tuinen worden bijgehouden, gasten worden 

ontvangen en boeken worden bestudeerd. Aandacht in alles.

De klooster en kerken produceren schitterende kunst. Van eenvoudige beelden 

tot imposante kunstwerken en fresco's. De geschiedenis van de kunst is ondenk-

baar zonder de invloed van klooster en kerk. Kunst en verbeelding liggen zo dicht 

bij geloof en aanbidding dat de oude Oosterse kerken in de 8e eeuw besloten dat 

een icoon een afbeelding van het goddelijke was, een punt waar hemel en aarde 

elkaar raken. Afgoderij, zo stelde men in de reformatie en de beelden werden 

vernietigd. Ook in de achtste eeuw werd er onder druk van de opkomende Islam 

gediscussieerd over het mogen afbeelden van Jezus en de heiligen. Volgens de 

Islam was het beeldverbod absoluut en was ook Jezus geen Zoon van God. Juist 

omdat christen wel geloven dat Jezus de mensgeworden Zoon van God is, kun-

nen ze ook kunst maken met afbeeldingen van Jezus en de heiligen die daardoor 

op hun beurt ook een punt worden waar de hemel en aarde elkaar raken. De 

icoonschilders moesten lang vasten en geheiligd worden voordat ze mochten 

schilderen. Verbeelding en aanbidding zijn volledig met elkaar vervlochten.

Verbeelding.

Creativiteit.

Schoonheid.

God.

Als we geloven in God, verhalen uit de Bijbel voorlezen, dan maken we ons voor-

stellingen, verbeeldingen. We zien God niet en voelen hem ook niet altijd. Maar 

we kunnen onze verbeelding en creativiteit zo prikkelen dat we het voor ons zien. 
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We geloven in God omdat we het verbeelden. Westerse wetenschappers weten 

wel raad met verbeelding: dat is onzin, je verbeeld het je maar. Verbeelding is net 

als geloof een dierlijk instinct om te overleven. Je projecteert een vaderfiguur in 

een lege hemel omdat je dat zo hard nodig hebt. Freud wist wel raad met ver-

beelding en geloof. 

Maar voor ons is juist verbeelding hetgeen geloof mogelijk maakt. We zien niet 

alleen God met de ogen van ons geloof, we zien ook de wereld zo als die moet 

worden. We zien de mens zoals God de mens heeft bedoeld. We zien heelheid, 

we zien genezing, we zien gerechtigheid. Als we in een genezingsdienst alleen 

maar  zouden horen dat het zo lastig is, dat we alleen maar twijfelen en dat er 

haast nooit genezing mogelijk is, dan prikkelen we onze verbeelding niet heel 

erg. Als we geloven dat deze wereld alleen maar onrechtvaardig is, als we alleen 

maar cynisch zijn over duurzaamheid of wetenschappelijke onderzoeken, als we 

ons geen goede wereld kunnen verbeelden, dan kunnen we ook niet werken aan 

gerechtigheid.

We moeten een nieuwe wereld kunnen schilderen om er vervolgens aan te kun-

nen werken.

Zie de schoonheid in een ander mensen en heb hem of haar lief.

Lees met verbeelding de bijbel en zie God in alles.

Wordt stil en hoor de stem van God spreken tot je ziel.

Gebed is op vele manieren mogelijk. In drukke aanbiddingsmuziek, in het maken 

van een schilderij, door het werken in de natuur, door het zorgen voor een ziek 

mens. Zowel werk als zorg, creativiteit en muziek, als kan een gebed zijn. De oude 

kloosters kenden vroeger de ‘Via Activa’. Gebed kan spontaan maar vaak ook via 

het opzeggen van standaardgebeden uit de schat van de kerk van alle eeuwen. 

Oude woorden, psalmen en gebeden klinken in al hun rijkdom opnieuw door je 

eigen mond. Het is goed om gebeden hardop te zeggen.

Maar soms is het ook goed om tien minuten volledig stil te zijn. De stilte kan je in 

eerste instantie onrustig maken, maar na herhaling en oefening lukt het om stil 

te zijn en God te horen spreken. De contemplatieve manier van bidden is naast 
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de actieve manier een weg met oude papieren, de ‘Via Contemplativa’. Door 

stilte, meditatie, gebed en vasten komen tot een ruimte waarin God kan spreken. 

De monniken hadden een gebedsritme van zes gebedgetijden per dag. Dor het 

ritme door de dag en het ritme van de liturgie kwam men tot God. De Zevende 

Regel maakt ook gebruik van een morgen- en avondgebed, live uitgezonden via 

Ustream.tv. Misschien iets minder contemplatief, maar een nuttige eerste stap 

voor spirituele dummies.

De open hemel, dat is wat de monnik als reisgenoot je wil leren. Ga jezelf trainen 

in aandacht, stilte en verwondering. Prikkel je verbeelding door creativiteit te 

gebruiken, kunst te kijken, verhalen te lezen. Geloof actief in het bestaan van God, 

verbeeld je God. Zie zijn toekomst voor je. Zie mensen hoe ze zijn of kunnen wor-

den, zie genezing, zie gerechtigheid, zie de nieuwe schepping. Dan zal alles ver-

beteren in alles aspecten van het leven. Dat is wat de monnik ‘Conversio Morum’ 

noemt. Heel klein, in je eigen leven, begin je met aandacht alles goed te doen. 

Luisteren, liefhebben, afwassen, lezen, studeren, werken, de hond uitlaten, adem 

halen, kinderen opvoeden, de vakantiespullen opruimen. Lukt het in het klein, 

dan lukt het daarna misschien ook in het groot. 

Gelukkig weten de monniken dat we altijd beginners zullen zijn. We maken fou-

ten en zijn niet volmaakt. Het blijven een goede intentie. Maar... onder een open 

hemel.

Enkele principes voor een heerlijk eenvoudig leven:

Prikkel de verbeelding:

Neem tijd voor het maken en/of bewonderen van beeldende kunst, muziek, foto-

grafie, architectuur, literatuur, theater, etc. Kwaliteit in kunst prikkelt de verbeel-

dingskracht en daarmee de kwaliteit van geloven.

Wees creatief op andere terreinen van het leven zoals de inrichting van de huis en 

tuin, je werkplek of kantoor. Wees creatief en scheppend in de uitvoering van je 

werkzaamheden, zowel thuis, in je studie als in je professionele leven.

Verminder andere prikkels:

Kijk minder TV en breng minder tijd door op internet of op de smartphone of 
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iPad. Ruil deze tijd in voor sociale tijd, gebed of stilte.

Ga eens of regelmatig een klooster in. Alleen of als groep, met je werk of met een 

kerk/kring. Leer van de monastieke bewegingen.

Zing minder drukke of up-tempo liederen en kies voor eenvoudige (accoustische) 

instrumenten. Kies ook voor contemplatieve liederen zoals bijvoorbeeld Taize.

Oefen in stilte. Zowel persoonlijk als in vieringen. 5-10 minuten stilte zijn al zeer 

waardevolle momenten.

Ontdek gebedsritme:

Leg niet de nadruk op intense persoonlijke ervaringen maar leg ritme en regel-

maat in gebedsmomenten. Kies elke morgen voor een morgengebed en waar 

mogelijk voor een avondgebed. 5-15 minuten per gebedsmoment waarbij je je 

prima kunt houden aan een getijdenkalender of standaard gebeden.

Conversio morum: 

Verbeter je bestaan, eerst in het kleine dingen zoals organisatie van het huishou-

den of de afwas, dan in het groot: opvoeding of je werk. Zoek naar 'het goede 

leven': kwaliteit en aandacht voor mensen en zaken.
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6. Het Kind

Wat is de missie van een christen en de kerk. Als je op reis bent dan heb je toch 

een doel? Een plaat waar je naar toe gaat? Of de reis is een doel op zich. Je doet 

iets tijdens de reis. In de eerste twee hoofdstukken hebben we kennis gemaakt 

met de verteller en de Zus. Reisgenoten die onderweg laten zien wat je plaats is 

in het grote verhaal en met wie je de reis samen maakt. De verteller liet al zien dat 

het reisdoel niet de hemel is, laat staan het redden van zielen onderweg. Je hoeft 

niemand te bedreigen met een hel waarin mensen eeuwig gepijnigd zouden 

worden, omdat het doel van God een nieuwe aarde is. De hemel op aarde. De 

verteller heeft vooral vertelt wat de weg is: de weg van Abel, Abram en Jezus. De 

weg van heerlijke eenvoud.

Deze weg loop je volgens de Zus vanaf minuut nul niet alleen maar in een nieuwe 

familie. Een divers gezelschap dat aan een tafel zit. Het uniek van Gods nieuwe 

familie is dat ze, hoe verschillend ook, toch broeder en Zus zijn. ‘We hebben al-

lemaal wat, we zijn allemaal raar, maar toch zijn we broertjes en zusjes’ en ‘We are 

one in the Spirit, we are one in the Lord’, zongen we vroeger bij Youth for Christ. 

We zijn er voor elkaar, zorgen voor elkaar en dragen elkaar lasten. We leunen op 

elkaars geloof. Onderlinge liefde is het kenmerk van deze nieuwe familie. Dat 

maakt een eenvoudig leven heerlijk.

Daarna zijn we drie reisgenoten tegengekomen die de weg van het leven verder 

inkleuren. Een heerlijk eenvoudig leven heeft een ritme, komt voort uit de aarde 

en is onder een open hemel. De dirigent van het ritme, de kokkin van de groene 

aarde en de monnik van de open hemel. De vijf reisgenoten samen vertellen over 

de weg zelf, drie aspecten van de weg en de familie waarin we leven. De laatste 

twee reisgenoten: het kind en de rechter laten ons zie wie we tegen kunnen 

komen op weg naar het einddoel. Het heeft achtereenvolgens te maken met de 

bestemming van de reis zelf en het eindpunt van de weg.

Ik herinner me een discussie tussen twee meisjes op een cursus over geloof. Het 

gesprek ging over het leven na de dood. Het ene meisje stelde aan het andere 

levendig voor dat je of naar de hemel, of naar de hel gaat. De hemel is warm maar 

de hel nog veel warmer. In de hemel zing je tot in de eeuwigheid liedjes voor 
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Gods troon. Het andere meisje koos voor de hel. Het is allebei warm en ik hou niet 

van zingen.

Op een een of ander manier verbeelden veel christenen zich de toekomst als le-

ven op een wolk in de hemel of branden in de hel. Toch spreekt de bijbel niet over 

hemel of hel, maar over het koninkrijk van God. Misschien zijn mensen in de war 

als ze lezen dat het koninkrijk van God in Matteüs het koninkrijk van de hemelen 

wordt genoemd. Maar de betekenis is hetzelfde: je gaat niet naar de hemel (laat 

staan naar de hel) maar het hemels rijk komt op aarde, Gods rijk komt op aarde. 

Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel. 

Maar als er geen hel is, wat is dan het doel van de reis?

Waarvan moeten we mensen dan redden?

Zonder hel, geen goed nieuws!

Toch?

Een andere dringende vraag is: wanneer breekt die toekomst aan? Laat het dan 

geen hel of hemel zijn, maar het Koninkrijk van God, Jezus zei dat het nabij was. 

Maar inmiddels wachten we al 2000 jaar op zijn komst. Wanneer komt Jezus nu 

eindelijk terug met zijn koninkrijk? ‘Zeg Jezus, hoe zit dat met dat koninkrijk van 

U?’

Laten we met die laatste vraag beginnen. Jezus stelt in zijn eigen tijd inderdaad 

dat het Koninkrijk van God nabij gekomen is. Binnen de joodse verwachting had 

dit alles te maken met het moment dat God het volk zou bevrijden uit de balling-

schap en God zelf middels de ‘Zoon des mensen’ zijn rijk zou vestigen. Het mo-

ment is nabij, zegt Jezus. Hij noemt zichzelf Mensenzoon en bij zijn proces zegt 

Hij: ‘Je zult de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel en zien 

zitten aan de rechterhand van God’. Dit geeft hij als antwoord op de vraag: bent u 

de Messias?

Jezus zegt dat ‘de ure gekomen is’. Hij wordt verheerlijkt. Dit is het moment van 

de komst van Gods rijk, Als Jezus het 2000 jaar geleden had over ‘nabij’, dan is 

dat niet voor ons ‘nabij’ maar inmiddels voltooid verleden tijd. Dit is de grootste 

denkfout die veel mensen maken. Alsof Jezus woorden nu nog uit moeten ko-

men. Het is niet de vraag of Gods rijk is gekomen maar of we het zien. Herkennen 

we het rijk van de Mensenzoon?



YourStorY, the Book

171 

We kunnen het zomaar missen!

Hoe kan dat? Waar is dat rijk van de ‘Zoon’ dan?

Het gaat opnieuw om een ‘Zoon’? Dit woord Mensenzoon heeft alles te maken 

met de term ‘Zoon van David’. De zoon van de gezalfde koning, de nieuwe Mes-

sias. Het meest belangrijke bijbelgedeelte hierover vind je in Daniel hoofdstuk 

zeven. Er is een strijd tussen de grote machten van deze aarde gaande tegen het 

volk van God. De machten worden voorgesteld als demonische dieren, maar dan 

verschijnt de troon van God op het toneel. Naast de troon van God staat nog een 

tweede troon. De Rabbi's uit Jezus tijd wisten het wel: deze is voor de Messias! En 

dan verschijnt er op de wolken iemand als een Mensenzoon.

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand 

kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem 

geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en 

naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeu-

wige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te 

gronde gaan.

De Mensenzoon komt(!) op de wolken van de hemel. Hij ontvangt het koning-

schap en zijn rijk zal geen einde kennen. Van de Messias zou men dus verwachten 

dat hij zich op die troon zou vestigen (De troon van David) en dat zijn rijk zou aan-

breken ten koste van de andere rijken. De andere koninkrijken kon men trouwens 

prima identificeren: De Babyloniërs, Perzen, Ptolomeen en Seleucieden. Eventueel 

kon men Rome daar ook nog toe rekenen. Een zelfde soort wreed dier. 

De meeste voorstellingen van de komst van de Messias lagen in het verlengde 

van wat de Maccabeeën hadden gedaan met de Griekse koning Antiochus Epi-

fanes. Met  veel religieus en militair geweld in opstand komen, de strijd winnen 

en de tempel herbouwen. De strijd moest zich afspelen in Jeruzalem, de vijand 

moest worden verslagen en de tempel, de troon van God, worden hersteld. De 

Messias zou daarmee de ware Zoon van David zijn.

Als Jezus de mensen te eten geeft dan vraagt hij daarna: 'Wie zeggen de mensen 

dat ik ben? Nou, U bent een belangrijk profeet of misschien wel DE profeet of 

Johannes de Doper. Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?' Petrus weet wel ant-

woord op deze populariteitsmeting: U bent de Messias, de Zoon van de levende 

God. 

Ok, zegt Jezus, op naar Jeruzalem.
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De spanning stijgt tot een kookpunt, maar dan gaat Jezus het hebben over zijn 

lijden en sterven. Dat moet beeldspraak zijn, moeten de discipelen denken. Dat 

kan niet. Jezus zal met de kracht van God zeker winnen, de Romeinen verslaan 

en op Gods troon gaan zitten. 'God verhoedde het, dat zal zeker niet gebeuren', 

roept Petrus, kort daarvoor bestempelt tot Rots. 

'Ga achter mij weg Satan', antwoordt Jezus hem.

Petrus?

Satan?

Hoe snel kun je vallen, zou je zeggen. Maar dit is precies waar het om gaat. Petrus 

wil dat Jezus het spel gaat winnen, Gods rijk zal laten komen op de manier van de 

machten zelf. Hetzelfde spel, de zelfde middelen. Strijd, terreur, oorlog, overwin-

ning. Vini, vidi, vici.

Maar Jezus stelt zich een heel andere weg voor, zoals wij weten van de verteller: 

de weg van Abel en Abram. De weg van de herder, de nomade en juist niet de 

weg van de machten en imperiumbouwers. Op weg naar Jeruzalem, op weg naar 

de strijd en het claimen van de troon lezen we enkele veelzeggende gesprekken:

De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten 

aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich 

erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, 

want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie 

niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnen-

gaan.' Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op 

te leggen.

'Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is 

gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor 

een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.'

Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: 'Mees-

ter, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.' Hij vroeg hun: 'Wat willen 

jullie dan dat ik voor je doe?' Ze zeiden: 'Wanneer u heerst in uw glorie, laat een 

van ons dan rechts van u zitten en de ander links.' Maar Jezus zei tegen hen: 'Jul-

lie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken 

of de doop ondergaan die ik moet ondergaan?' 'Ja, dat kunnen wij,' antwoord-
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den ze. Toen zei Jezus tegen hen: 'Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken 

en de doop ondergaan die ik zal ondergaan, maar wie er rechts of links van mij 

zal zitten, kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn 

bestemd.' Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op 

Jakobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: 'Jullie weten dat de 

volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht 

misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, 

zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders die-

naar moeten zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te wor-

den, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.'

Het Koninkrijk van God is voor wie is als een kind.

Het Koninkrijk van God is waarschijnlijk niet voor een rijke.

Het Koninkrijk van God bestaat uit dienaars en niet uit machtigen en onderdruk-

kers.

Hier ontmoeten we reisgenoot nummer zes: het kind. Het kind zal uit zichzelf niet 

veel zeggen. Ze zal geen troon claimen of de belangrijkste plaats. Een kind staat 

onderaan de sociale ladder. Jezus kiest bewust voor het kind: voor hen en voor 

wie worden als een kind is het Koninkrijk van God. Bij ‘worden als een kind’ moet 

je niet denken aan ‘kinderachtigheid’ of ‘speelsheid’ maar de minste willen zijn. 

Net als een kind onder aan de ladder van de macht staan.

Juist de rijken komen moeilijk los van alle producten die ze hebben gekocht. 

Ze kunnen hun bezit niet loslaten. Status is, zeker voor veel mannen, van groot 

belang. Een huis met eigen oprit. Een dikke BMW. Een vette baan, ook al heb je 

er niet mee. Die verre vakantiereis, gadgets of mooie vrouw. De plaats op het 

podium, de microfoon in handen, het artikel in de krant of media-aandacht. Meer 

volgers dan moeten volgen op Twitter, carrière maken, jezelf CEO kunnen noe-

men. De rijke moet het allemaal verkopen, aan de armen geven om het koninkrijk 

van God in te gaan. Worden als een kind.

En als laatste geeft Jezus het beeld van heersers en dienaren. Jakobus en Johan-

nes weten dat het Koninkrijk van God aanstaande is. Het zal niet lang meer duren 

voor ze in Jeruzalem zullen zijn. Dan willen ze graag de belangrijkste ministers-
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posten innemen in het kabinet van koning Jezus. Links en rechts van zijn troon. 

Maar Jezus weet dat hij gaat lijden. En daarmee draait Jezus het om: Heersers 

heersen, misbruiken hun macht. Maar bij Jezus volgelingen moet het niet zo zijn. 

Ze moeten allen dienen, om de belangrijkste te kunnen zijn. Dienen, je leven ge-

ven als losprijs voor velen. Dat is wat Jezus kwam doen en dat is hoe hij verwacht 

dat zijn volgelingen zullen doen.

Zijn als een kind.

Alles weggeven.

Dienaar worden.

Om te zien waarom Jezus dat vraagt moeten we kijken naar zijn eigen bediening, 

zijn eigen missie. Jezus zegent de kinderen. Jezus zegent de armen, blinden , 

prostituees, vrouwen, zieken, blinden, bezetenen, tollenaars, moordenaars, zon-

daars, Jezus komt als de minste voor de minsten. Jezus wordt een arme voor de 

armen. Jezus wordt ziek voor de zieken en sterft voor zondaars. Jezus komt niet 

om Herodes te dienen, of Ceasar. Jezus komt niet om onder de Nederlandse of 

Amerikaans vlag te dienen. Jezus komt niet om zijn aandelen weg te zetten bij 

Monsanto of Wallmart. In onze tijd zou Jezus komen voor vluchtelingen, asielzoe-

kers of mensen die wij illegaal noemen. Voor daklozen, verhandelde vrouwen en 

prostituees. Jezus zou komen voor gediscrimineerde homo's en moslims. Voor 

misbruikte kinderen binnen en buiten de kerk. Voor hongerigen en armen in 

Afrika en India. Voor daklozen in Rio en Calcutta. Bono stelt het nog iets scherper. 

Jezus is vandaag helemaal niet in de VS of Europa. Je zoekt hem tevergeefs. Hij is 

in Afrika, Latijns Amerika en Azia. Jezus is bij de kinderen van deze wereld. Dit is 

wat Jezus ‘het goede nieuws’ noemt.

Van zijn volgelingen vraagt hij hetzelfde. Lees maar eens mee met het volgende 

gedeelte. Opnieuw gaat het niet om de verre toekomst en onze toekomst, hemel 

of hel, maar om het gedrag van zijn eigen volgelingen. Het gaat over het moment 

van zijn troonsbestijging. Misschien zijn hemelvaart?

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle 

engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor 

hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een 

herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich 
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plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeg-

gen: ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk 

dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had 

honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik 

was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden 

mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar 

mij toe.’ Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben 

wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 

Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 

gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en 

zijn we naar u toe gekomen?’ En de koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: 

alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broe-

ders of Zuss, dat hebben jullie voor mij gedaan.’ Daarop zal hij ook de groep aan 

zijn linkerzijde toespreken: ‘Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het 

eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger 

en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik 

was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden 

mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.’ Dan zul-

len ook zij antwoorden: ‘Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, 

als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u 

gezorgd?’ En hij zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een 

van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet 

gedaan.’ Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daar-

entegen het eeuwige leven.'

Jezus verwacht als koning van zijn onderdanen dezelfde dienst aan hongerigen, 

dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. We moeten ze te eten 

geven, te drinken geven, gastvrij opnemen, kleden, verzorgen en bezoeken. Jezus 

deed het ons voor. De Vader geeft, wij geven door.

Jezus trekt de vergelijking nog iets verder door. Hijzelf is de hongerige en zieke. 

Jezus is de gevangene en naakte. Als we de hongerige niet voeden, dan komen 

we Jezus niet eens tegen. Jezus zelf is het kind dat we mogen zegenen. Jezus zelf 

is onze reisgenoot. 
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Heerlijk eenvoud.

Door eenvoud is het de weg van de Heer. De weg met de Heer. Jezus is duidelijk 

dat er geen andere weg is. Elke andere weg leidt tot de eeuwige bestraffing, het 

eeuwige vuur. Het woord ‘eeuwig’ staat hier voor de komende eeuw, het volgen-

de tijdperk. Jezus eigen directe toekomst. Hij spreekt zijn volgelingen aan door 

duidelijk te maken dat de andere weg, die van Kaïn en Babel, de machtige impe-

riumbouwers zal leiden tot oorlog en verwoesting. Mensen die willen heersen en 

onderdrukken, mensen die rijk willen blijven of nog rijker willen worden. Mensen 

die zelf op de troon willen zitten en zich willen laten dienen. Voor de weg van de 

bokken is er uiteindelijk oorlog en vernietiging. Een vuur van vernietiging in de 

komende eeuw.

En dit is helaas uitgekomen. De opstand van de Joden tegen de Romeinen is uit-

gelopen op totale vernietiging en verwoesting. Jeruzalem en de tempel werden 

verwoest. Het vuur is gekomen. En nog steeds loopt de weg van macht dood. 

Daarover meer bij de laatste reisgenoot. De rechter.

De weg die Jezus ging werd inderdaad gevolgd door mensen die daarom ‘Chris-

ten’ werden genoemd. Het was een lifestyle-titel. In het boek Handelingen lezen 

we reeds hoe de eerste christenen voor elkaar zorgen. En Paulus collecteert op 

zijn reizen voor de gemeente in Jeruzalem. Het doel van een heerlijk eenvoudig 

leven is niet de verheerlijking van het lijden. Eenvoud is niet hetzelfde als bewust 

ziek worden, vervolging opzoeken of elk moment over je hen laten lopen. Jezus 

zelf vroeg zijn leerlingen voor zijn gebed in de hof van Gethsemane zwaarden 

te kopen. Jezus zelf wilde eventueel de strijd aangaan met de Romeinen. Pas op 

het allerlaatste moment ziet hij daarvan af als hij bidt: ‘Niet mijn wil, maar uw wil 

geschiedde!’. Ook Paulus verdedigde zijn handelswijze en zocht niet zijn dood. De 

weg van eenvoud wil zeggen dat we zorgen voor elkaar en dat er voor je wordt 

gezorgd. Het gaat om ziekte genezen en armen helpen.

Dit kan je echter in conflict brengen met de machten van die andere weg. Dan is 

het inderdaad mogelijk dat je moet kiezen ‘het kruis te dragen’ achter Jezus aan. 

Verwar tot dat moment ‘eenvoud’ niet met ‘kruisdragen’. Het hoeft pas ‘lijden 

om Jezus' naam' te worden als de confrontatie met de machten je geen andere 

mogelijkheid meer kan bieden. Als ze je vragen dat kind in de steek te laten, als ze 
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je vragen Jezus te verloochenen, als ze je dwingen de weg van de macht te gaan. 

Wees dan bereidt om de prijs te betalen. Wees daarin geen slachtoffer, maar zoek 

wijsheid, vraag hulp en maak gebruik van instituten die recht kunnen verschaffen. 

De weg van eenvoud is nooit een vlucht uit de wereld.

Een voorbeeld uit het vroege christendom: In Antiochië, de vierde stad van het 

Romeinse rijk, bestond aan het einde van de tweede eeuw uit meer dan een 

miljoen mensen op een gebied zo groot als een Soest. Mensen leefden in ge-

bouwen met meerdere verdiepingen, soms wel zes hoog. In kleine, donkere, 

natte en vooral vieze kamers leefden groepen tot 16 mensen op enkele vierkante 

meters. De armoede was groot en daarom is het niet verwonderlijk dat juist daar 

de pokkenepidemie uitbrak. Duizenden mensen stierven in korte tijd aan de be-

smettelijke ziekte. Naast de vele arme mensen die geen kant op konden waren er 

(natuurlijk) behoorlijk wat welgestelden. Zij vertrokken als eersten met de staart 

tussen de benen en onder hen waren veel artsen. Weg van de stervende stad.

Antiochië was ook een van de steden met procentueel een grote populatie chris-

tenen. Tot die tijd was het aantal christenen in het Romeinse rijk minimaal, een 

te verwaarlozen kleine groep. Een sekte. Maar in Antiochië waren het de chris-

tenen, zowel arme als rijke mensen en de artsen onder hen die niet weggingen 

maar juist de mensen met pokken op gingen zoeken. Ze waren trouw aan Jezus' 

woorden door de zieke te verzorgen. De bleven om het kind in hun midden te 

zegenen. En daarvoor betaalden ze een hoge prijs. Veel christenen werden zelf 

ziek en stierven. Maar juist door hun vele contacten met verschillende zieken 

werden juist de christenen als eerste resistent tegen het pokkenvirus. Ze kregen 

daardoor een dubbele waardering: ze bleven de zieken verzorgen en de goden 

waren met hen! De Romeinen in Antiochië gingen massaal over tot de godsdienst 

van de christenen. Het had zich bewezen. Vanaf dat moment is het christendom 

gaan groeien tot een miljoenenbeweging en uiteindelijk de grootste beweging 

ter wereld.

Het is opzienbarend dat de grootste groei niet te danken is aan de donkere blad-

zijden van de wereldreligie ‘christendom’ maar aan enkele dappere vrouwen en 

mannen die de zieken bleven verzorgen met gevaar voor eigen leven. Dat was 

mogelijk vanwege hun geloof in de opstanding. Zonder geloof in de verheerlij-
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king is een eenvoudig leven waarschijnlijk niet haalbaar. Pasen maakt Goede Vrij-

dag mogelijk. Omdat het leven uiteindelijk heerlijk kan zijn is eenvoud een optie.

Zegen een kind door een kind te zijn!

Enkele principes voor een heerlijk eenvoudig leven:

Benedicamus Domini: 

De oude monniken spreken voordat ze de deur open doen een kort gebed uit van 

twee woorden: Benedicamus Domini: We zegenen de Heer. In ieder ander mens 

kun je de Heer ontmoeten. Daarom zegenen ze die ontmoeting bij voorbaat. De 

houding in elke ontmoeting of gesprek is daardoor anders. Ontvankelijk.

Behulpzaam in de maaltijd:

Wees gastvrij, eet met anderen. Stel je huis open voor elkaar en zeker voor men-

sen die eenzaam of alleen zijn. 

Kook voor mensen die het nodig hebben. Als je toch aan het koken bent; maak 

een dubbel portie klaar voor een gezin dat het nodig heeft. Door ziekte of geld-

gebrek kan er opeens hulp nodig zijn. Een soort 'tafeltje dekje' als hulp.

Bezoek eenzamen, gevangenen en geef hulp. Maak daarbij gebruik van organi-

saties als 'Stichting Present' of 'Hulp in de Praktijk'. Misschien zijn er organisaties 

die je de weg kunnen wijzen naar een te bouwen weeshuis of het bezoeken van 

gevangenen.
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de rechter
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7. De Rechter

We zijn aangekomen bij de laatste reisgenoot. Misschien dat er nu lezers jeuk 

krijgen of afhaken. Aan het eind van het verhaal staat er toch weer een rechter 

klaar met een streng oordeel. Het lijkt wel alsof we in ons calvinistische landje  

een collectief trauma hebben opgelopen met een strenge wettische en veroorde-

lende stijl van geloof. Boeken over zwaar-reformatorische mensen als die van Jan 

Siebelink roepen bij veel mensen iets van herkenning op, terwijl slechts een frac-

tie van de lezers een 'refo'-achtergrond heeft. Ergens zijn we de last gaan voelen 

van een soort burgerlijk moralisme met een oordelende god aan het einde van de 

tijd. Een soort grote, strenge sinterklaas met een roede. 

Ik herinner me ook nog die ene tekening van de twee wegen. Ook de evange-

lisch-piëtistische beweging uit de 19e eeuw kon er wat van! Aan de ene kant was 

daar de brede weg met een grote poort, lachende mensen in mooie kleding, een 

bioscoop en kermisattracties. De weg was aantrekkelijk en werd gelijk gesteld 

aan de geneugten van deze moreel slechte en verdorven wereld. Om mensen te 

waarschuwen voor deze weg werd er aan het einde een enorme poel van vuur 

getekend. Uiteindelijk loopt het met lichtzinnige mensen en wereldse cultuur 

slecht af: het oordeel en dan het eeuwig brandende vuur.

De andere, smalle weg, daarentegen, was vol gevaren en verstoken van elk ple-

zier. Je kon wilde dieren tegenkomen en je moest onderweg behoorlijk afzien. 

Een soort verheerlijking van het lijden. de beloning was echter groot. Aan het 

einde van de tijd was er een oordeel en dan een eeuwig leven in een gouden 

stad. De hemel als ultieme beloning voor de mens die afziet van plezier.

Is dit wat we collectief in ons geheugen hebben zitten? Hoe komt het dat ik ge-

sprekken kan hebben met jongeren die nooit in een kerk komen en die de bijbel 

niet lezen en me toch weten te vertellen dat er een oordeel komt en dat ze niet 

in zo'n God willen geloven? Geven we elkaar nog steeds karikaturen door van het 

bijbelse verhaal? Daarom begint dit boek met reisgenoten als de verteller. En later 

de dirigent, de kokkin en de monnik om te laten zien hoe we het verhaal wel kun-

nen vertellen en uitleven. Ik geloof dat we ‘christendom’ opnieuw moeten uitvin-

den met hulp van de reisgenoten. Samen op weg naar ‘A new kind of Christianity’ 
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waarbij we de karikatuur van de brede en de smalle weg ver achter ons kunnen 

laten.

Waarover gaat die metafoor eigenlijk in Matteüs 7? Het maakt een onderdeel uit 

van de Bergrede van Jezus die begint met ‘gelukkig zijn de...’ waarbij Jezus ver-

klaart wat de weg is van een heerlijk eenvoudig leven. Dit begint wijst ons terug 

naar Psalm 1 waar ook twee wegen zijn: de mens die Gods wet volgt en is als een 

boom geplant aan waterstromen, die vrucht draagt. En de mens die zit in de kring 

van spotters en die de wet niet naleeft. Verderop in de Bergrede laat Jezus zien 

dat zijn volgeling het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn en ze zich 

geen zorgen hoeven maken. God zal voor hen zorgen en zij mogen voor anderen 

zorgen. Dan volgt er een uitspraak over het oordeel: Oordeelt niet opdat je zelf 

niet veroordeelt zult worden. En dan het gedeelte over de brede en smalle weg:

Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de 

ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw 

is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten 

die te vinden. 

De smalle weg is de weg van eenvoud, van het zegenen van het kind, zoals we 

gelezen hebben in het vorige hoofdstuk. Deze smalle weg, die weinigen weten te 

vinden, leidt tot leven, tot heerlijkheid. Dit zegt Jezus omdat zijn tijdgenoten voor 

een crisis staan die hun leven op de kop zal zetten. Het verhaal is op een climax 

uitgelopen. de weg op een kruispunt waar men kan kiezen tussen twee wegen, 

de brede en de smalle. De brede weg wordt in Jezus tijd vertegenwoordigd door 

de vele opstandelingen, de Zeloten, die met geweld de Romeinen er uit willen 

kicken. De brede weg wordt vertegenwoordigd door de Farizeeën, die de muren 

van de wet nog hoger willen maken om alle onheilige mensen uit het volk te 

verbannen, de hellenistische cultuur buiten de deur willen houden om zo Gods 

komst te bespoedigen. En de brede weg wordt vertegenwoordigd door de rijke, 

machtige families in Jeruzalem en grotere Romeinse steden. De mensen die het 

onder een hoedje spelen met de bezetters. De familie van de hogepriesters, de 

Herodianen en andere landverraders. Juist tegen deze laatste groep loopt Jezus 

uiteindelijk aan. De metafoor van de twee wegen geeft aan dat Jezus en zijn vol-

gelingen op het kruispunt staan en voor een crisis.
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Jezus leeft diep in het grote joodse verhaal waarbij God het volk heeft gekozen 

als antwoord op het kwaad. Israël is zelf het alternatief, de smalle weg ten opzich-

te van de brede weg van Babel. De roeping van Israël is de smalle weg van Abel 

ten opzichte van de brede weg van Kaín. De weg van Jezus is het alternatief op 

de weg van Adam. De bedoeling van God is echter het rechtzetten van de schep-

ping, het veroordelen van het kwaad door de smalle weg te gaan. De roeping van 

Israël is bedoeld om de volken te zegenen. 

Het oordeel, de crisis komt om recht te zetten wat krom is.

De rechter komt om recht te maken.

Rechtvaardiging is er om gerechtigheid mogelijk te maken. Het einddoel van het 

leven is geen oordelende God die je naar een hel stuurt. Er is geen eindafrekening 

van twijfelende mensen, maar er is uiteindelijk gerechtigheid. Gods recht zal ze-

gevieren en daarom staat tijdens de reis een rechter. Aan het eind van de reis zal 

de rechter alles rechtzetten, de dood vernietigen en alle tranen van de gezichten 

wissen. 

De Bergrede wordt afgesloten met de metafoor van het fundament op de rots. 

Ieder wie Jezus woorden (van een heerlijk eenvoudig leven) hoort en doet, is als 

een man die zijn huis op de rots bouwt. Stormen mogen gaan en komen, maar 

het huis blijft staan. Jezus weet dat zijn volk voor een diepe crisis staat. De con-

frontatie met de wereldmacht Rome staat voor de deur. Zal het huis (de tempel?) 

gebouwd worden op een rots of op zand? Zal de komende crisis alles wegspoelen 

of zal het huis blijven staan? Gaat Gods reddingsplan, Israël zelf, uiteindelijk ten 

onder? Of wordt het reddingsplan, Gods alternatieve weg, zelf gered? Dat staat of 

valt met het geloven in Jezus, zijn woorden horen en vooral zijn woorden doen!

Geloven = doen!

Het verhaal van Jezus als Messias, koning en dus vertegenwoordiger van zijn volk 

krijgt een bizarre wending. Jezus betrekt de roeping van Israël volledig op zich-

zelf. Hij is Israël. Jezus zelf is de herder, het licht, de Zoon. Niemand komt tot de 

Vader dan door hem. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. In vele gelijkenis-
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sen stelt hij zichzelf in het middelpunt van Gods grote verhaal. Hij is volledig ‘in 

tune’ met Gods ritme. Daarom kan hij als vertegenwoordiger van zijn volk de weg 

namens hen gaan. Hij gaat de weg van heerlijke eenvoud. Hij wordt het kind. Hij 

geeft zijn leven uit liefde voor zijn mensen. Jezus dood is de ultieme ballingschap, 

een nieuwe moord van Kaïn in de gedaante van het imperium Rome. Het zijn de 

machten die die Jezus aan het kruis slaan, een martelwerktuig van de Romeinse 

overheerser. De Romeinen wisten allang dat het kuis een symbool van macht was: 

Jij bent niets, de Keizer is alles.

De machtige landbouwer dood de eenvoudige herder.

Doordat Jezus sterft als Messias vertegenwoordigt hij ook God voor de mensen. 

In zijn dood en vernedering zien we de enorme liefde van de Vader voor zijn men-

sen, zijn volk, zijn wereld en schepping. God is een god van liefde die ons Jezus 

voorstelt. In Jezus is het oordeel gekomen en ontmoeten we de rechter. Jezus is 

de rechter die alles recht komt zetten. De crisis, het kruispunt van de wegen vind 

plaats op het kruis van Golgotha. Dat is het moment waarop Jezus de wereld 

rechtzet. Maar is het geen doodlopende weg?

Nee. 

God geeft antwoord op Pasen: De weg naar het kruis is de weg van het open graf. 

Daar staan opnieuw de engelen die de weg naar de dood afsluiten en de weg 

naar het leven wijzen. Er is maar een weg die ten leven leidt: de weg van Jezus, 

de smalle weg, door het oordeel en de crisis heen, naar het leven. Verheerlijkte 

eenvoud.

Het moment van Jezus' sterven en opstanding is het hoogtepunt, het keerpunt 

in de wereldgeschiedenis. Maar de wereldgeschiedenis gaat door en de machten 

willen zich niet zomaar af laten voeren. God maakt van Jezus niet opeens een 

heerser die na zijn opstanding alsnog zijn legers gaat aanvoeren. Elk mens, elke 

man en vrouw, wordt geroepen om als Jezus, onderdeel te worden van zijn volk. 

Jezus is gekomen om Gods reddingsplan te redden. Het volk is vernieuwd en 

ontvangt de ‘geest van Jezus’. Die Geest laat ons worden als Jezus, de dienaar, de 

zoon. Wij worden ook zonen en dochters van God.

En ook wij, als zijn volk, komen in aanraking met de machten. Petrus en Johan-
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nes stonden voor de hogepriesters. Paulus stond voor stadhouders en koningen. 

Het is zelfs mogelijk dat ze voor de Keizer van het Imperium stonden. Johannes 

moest in ballingschap en bijna alle apostelen zijn een wrede dood gestorven. Niet 

om het werk over te doen, maar ook zij kwamen in een crisis en een confrontatie. 

In hun lifestyle was er uiteindelijk oordeel en crisis. Maar altijd met het doel het 

rechtzettende handelen van God.

Crisis en oordeel herhaald zich.

Ook wij staan vandaag voor een crisis van wereldomvang. Ook wij komen in con-

frontatie met de machten en ook wij ervaren het oordeel. Zullen we ook Gods 

rechtzettende handelen zien? Is ons huis gebouwd op de rots? Daarvoor moeten 

we de smalle weg gaan, achter Jezus aan. De kinderen zegenen en de Bergrede 

uitvoeren. In de opsomming van gebeurtenissen van onze toekomst zou je het 

kind kunnen missen. Let dus goed op! De verleiding is groot om in de komende 

crisis de verkeerde afslag te nemen.

In de bijbel is crisis en oordeel en het rechtzettende handelen van God iets dat 

zich herhaald. Adam en Eva stonden in de hof voor een crisis, Kaïn en Abel, No-

ach en bouwers van de toren van Babel. Abram stond voor een crisis en zag het 

rechtzettende handelen van God. Jozef kwam in de put en werd gerechtvaardigd 

toen hij onderkoning werd en zijn volk redde. Mozes zag Gods rechtzettende han-

delen toen hij het volk door een crisis met tien plagen uit Egypte leidde. Hij zag 

de Rechter toen hij de tien geboden gaf en het Beloofde Land zag vanaf de top 

van de berg. David bezingt menigmaal een crisis en een rechtvaardiging in zijn 

Psalmen. De profeten zien Gods oordeel en zijn bevrijding. De ballingschap en de 

thuiskomst is een grote herhaling van de slavernij en de exodus. Jezus stelt zijn 

hele leven voor als climax van het grote verhaal. Zijn dood is de ultieme slavernij 

en ballingschap. Zijn opstanding de ultieme exodus en thuiskomst.

Crisis en oordeel herhaalt zich. Ook na de climax in het verhaal.

Waar staan wij in het verhaal? Wie zijn de wereldmachten vandaag? Welke Kaïn 

en torenbouwer komen wij tegen? En welke crisis komt ons tegemoet? Zien we 

daarin ook Gods oordeel en dus zijn rechtzettende handelen?

Het wereldrijk dat wij vandaag zien kunnen we identificeren met de westerse 

wereld, gebouwd op de fundamenten van het verlichtingsdenken en vooruit-
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gangsgeloof. In de afgelopen drie eeuwen, sinds René Descartes, is de mensheid 

begonnen met het bouwen van een ultieme toren van Babel. We gaan als nooit 

te voren de weg van Kaïn. De geïndustrialiseerde wereld is bij uitstek de weg van 

controle, vooruitgang en macht. In vele eeuwen hebben we (het westen) de rest 

van de wereld onderworpen. We hebben eenvoudige Abels gekolonialiseerd, 

weggevoerd als slaven om in onze plantages te werken. We hebben hun landen 

afgenomen, grenzen verlegd, mineralen en olie ontnomen. Na 200 jaar uitbuiting 

hebben we ze ‘vrij’ gelaten om hen alsnog te binden met militaire contracten en 

economische bepalingen. 

De westerse mensheid heeft een imperium gebouwd, groter dan welk wereldrijk 

dan ook. Werden de grenzen van een oud rijk bepaald door rivieren, zeeën, berg-

ketens en oceanen, de grenzen van het huidige wereldrijk zijn die van de planeet 

Aarde. Vroeger vielen de rijken ineens door een uitputtende oorlog, het ontbre-

ken van voedselbronnen of corruptie van binnenuit, nu staat het wereldrijk op 

punt van instorten omdat we alles simpelweg vernietigen, uitputten, opmaken of 

te ver oprekken. 

De planeet aarde zit op 7 miljard inwoners en zal onder huidige omstandigheden 

doorgroeien tot 9-10 miljard. De enorme groei ontstaat door armoede, arme ge-

zinnen en kindersterfte. 20% van de wereldbevolking bezit 80% van alle resour-

ces. Het overgrote deel bezit niets. 1 miljard mensen leven in diepe armoede, nog 

eens 1 miljard in ‘gewone’ armoede. Nog nooit stierven er zoveel mensen aan 

behandelbare ziekten en honger. Nog nooit waren er zo veel slaven. Nog nooit 

was het verschil tussen arm en rijk zo groot als vandaag. 

Het daarbij groeiende ongenoegen is overal merkbaar. Er ontstaan meer oorlo-

gen en terreurbewegingen. Er zijn meer vluchtelingen dan ooit tevoren. De wes-

terse landen worden overspoeld met vluchtelingen uit het zuiden. En daardoor 

groeit de angst in de westerse landen voor terreur of vreemde overheersing. 

De machten roeren zich en af en toe slaat ze aan het moorden. De nazi's en de 

communisten hebben miljoenen mensen afgeslacht en opgesloten. Veiligheids-

diensten maken overuren. De uitgaven voor militaire middelen in 1 jaar zijn 1000 

miljard dollar.

1000 miljard.
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Om ‘ons’, het westen veilig te laten voelen. En dat terwijl er eenmalig 400 miljard 

nodig is om alle millenniumdoelen te behalen. Drinkwater geven, voedselvoor-

ziening op orde, kindersterfte terugdringen, onderwijs regelen, etc. Maar nee, de 

westerse macht moet heersen, niet dienen.

We blazen ondertussen onze economie op met meer en meer geld, meer lenin-

gen, staatsobligaties en schulden. We zetten de dollar- en europers aan om nog 

meer te lenen en economieën uit het slop te halen. De allerrijksten verrijken zich 

met risicovolle beleggingen en speculaties. De financiële markten zijn vele malen 

groter dan de echte economie. We blazen onze financiële ballon steeds verder op, 

totdat...

Totdat de olie op is, we ten onder gaan aan een machtsstrijd, wereldoorlog drie, 

een pandemie alles in laat storten, de economie uiteindelijk volledig instort. En 

dat is nog goed nieuws. Een wereld kan zich herstellen na volledig ineenstorting 

van de economie of de wonden likken na een oorlog, hoe groot de vernietiging 

ook is. Het duurt enkele decennia, maar het komt misschien weer goed.

Wat niet snel goed komt is de vernietiging van biodiversiteit, het opwarmen van 

de aarde, de vorming van woestijn, het smelten van de ijskappen, het vervuilen 

van de lucht en aarde, het blijven smijten met kunstmest. De planeet Aarde zit 

aan haar grenzen. De rek is er uit. We laten het aankomen op een crisis. Enkele 

jaren geleden was er de hoop op een andere lifestyle qua klimaat, maar inmid-

dels draait, dankzij de economische crisis van 2008, alles weer om geld. Banen, 

economie, pensioenen en de staatskas van westerse landen en haar burgers. Daar 

gaat het om. Dat er straks geen klimaat is om in te leven snapt niemand meer. De 

propagandamachine van het imperium heeft gewonnen. We geloven haar.

En we, de westerse mens, is bereid haar territorium te verdedigen. Jongeren in 

mijn klassen hebben het over het massaal afslachten van Afrikanen. Het bouwen 

van een Atlantic Wall en om de bootjes op de stranden terug te schieten. Illegalen 

moeten in kampen zoals kamp Zeist in mijn eigen gemeente Soest. De volgende 

stap is het uitroeien van diezelfde ‘illegaal’. Eerst de rechtsstatus ontnemen en 

vervolgens afmaken. Een beproefd recept. We willen onze veiligheid beschermen 

en offeren onze privacy daarvoor op. Naarmate de crisis zal naderen groeit het 

verlangen naar een totalitaire staat. Het verhaal van de macht schept altijd een 

nieuwe Farao, Nebukadnessar, Antiochus Epifanes, Ceasar, Napoleon, Hitler, Mao 

of Bush.
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In dit komende geweld is het verleidelijk om het spel mee te spelen. Een verzets-

leger op te bouwen. Die kolencentrales op te blazen of de banden van alle auto's 

lek te prikken. We kunnen bomaanslagen plegen op de financiële centra en mee-

doen met het spel van terreur. Maar juist die weg, van de Zeloten werd in Jezus 

tijd aangeprezen en door Jezus bestreden.

Daarom is het juist nu, belangrijk om de weg van heerlijke eenvoud te gaan be-

wandelen. Niet meedoen met de machten, maar er ook niet tegen strijden. De 

gemeenschap, je nieuwe familie is het alternatief. Je mag doen wat je kunt, mee 

bouwen aan Gods rijk in de Geest van Jezus. Maar met de mogelijkheid dat het 

lijkt alsof de machten gaan winnen. Met de mogelijkheid dat de confrontatie zal 

komen en jij opgepakt wordt. Net als Bonhoeffer en Martin Luther King kan je 

leven eindigen doordat je die weg kiest. Maar weet ook dat die weg leidt tot heer-

lijkheid, opstanding.

Wij kunnen de wereld niet redden, zelfs niet met de beste intenties, ideologieën 

of acties. Nogmaals: we kunnen de wereld uiteindelijk niet redden en moeten dat 

ook niet ten doel hebben. We moeten kinderen zegenen en machten weerstaan. 

Je weerstaat de machten niet om de wereld te redden. Je zegent de kinderen niet 

om alle kinderen te redden. Blijf eenvoudig, weersta de machten, ook de macht 

om opnieuw een revolutie te beginnen.

Ook de huidige crisis is een oordeel van God. We zullen achteraf kunnen zien hoe 

God de wereld recht zal zetten ten gunste van de kinderen van deze aarde. Als Hij 

de machten zal verslaan zal uiteindelijk de dood worden vernietigd en zal de hele 

schepping bevrijd worden. De crisis, het oordeel leidt uiteindelijk tot de ultieme 

rechtzetting. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Dat is de bestemming van onze heerlijke eenvoudige reis:

God zal bij ons wonen. 

Goede reis!
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Enkele principes voor een heerlijk eenvoudig leven:

Ontdek rechtvaardigheid in de bijbel:

Let op hoe machten zich in de bijbel manifesteren. Let op crisis als oordeel van 

God. Kijk naar de tegenkachten en verzet. Hoe zet God recht? Ontdek Gods alter-

natieve weg: de smalle weg en de rots als fundament. Welke ethische principes 

liggen er in de Bergrede of de brieven van Paulus?

Ontdek rechtvaardigheid vandaag:

Wat zijn de machten van vandaag? Wie hebben de leiding? Ontdek je eigen le-

venshouding te opzichte van machten. Wat kun je doen aan het bouwen aan een 

rechtvaardige wereld? Denk bijvoorbeeld aan organisaties als Time To Turn, TEAR 

of de Micha Campagne. Kunnen ze je helpen of voorlichten?

Ontdek de ultieme Rechter: 

Hoe voorkom je dat je zelf een revolutie begint om de wereld te willen redden? 

Wat is systematisch kwaad? Wat ligt binnen en buiten je bereik? Wanneer ben je 

verantwoordelijk? Wat zet God recht en wat doe jij tot die tijd?
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