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Zondag 14 augustus 2022 Buurtkerk Voorganger: Dhr. W. Hollart 

JEREMIA 23 : 23-29             LUCAS      12 : 49-56 

“Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde ? Integendeel, Ik zeg jullie 

dat Ik verdeeldheid kom brengen”                                              (Lucas 12 : 51). 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus ! 

Toen ik zag dat deze tekst vandaag op het leesrooster stond, was ik er in eerste instantie niet 

zo blij mee. In het kerkblad stond te lezen dat het hier gaat om een lastige tekst. En ik denk 

dat heel wat predikanten vandaag zich net als ik zullen hebben afgevraagd : zullen we geen 

ander verhaal kiezen ? Iets wat een beetje beter bij de zomerse sfeer past. Wat minder heftig, 

wat minder cryptisch…..Maar ja, aan de andere kant : deze tekst is wel heel intrigerend. Waar 

zou ik het anders dan wèl over willen hebben ? Iets over de liefde van God. Maar gaat het 

daar nu juist niet over ?! Ja, ik maak u maar even deelgenoot van mijn innerlijke gesprek, 

want ik denk dat het u misschien kan helpen om toegang te krijgen tot die profetische 

woorden. “Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt ?”Zo spreekt 

de Heer in Jeremia 23. “Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou Ik 

graag willen dat het al brandde !” Zo spreekt Jezus in het Lucasevangelie van vanmorgen. We 

ontkomen er niet aan. Willen we mensen van het Licht zijn, mensen van de Weg, dan moeten 

we door het vuur gaan. En wat dàt betekent, dààr zal het vandaag over moeten gaan. We 

krijgen vanmorgen van hogerhand het vuur aan de schenen gelegd. Zijn we huichelaars ? 

Lapzwansen ? Nep-vuurtjes ?  

Of gáán we ervoor, en werkt het woord van Jezus aanstekelijk, en is het werken aan Gods 

Koninkrijk, werken van barmhartigheid, een vonk die overslaat ? We worden in het hart 

aangesproken op onze echtheid. Echtheid in geloof, hoop en liefde. Zoals u merkt heb ik mij 

geroepen gevoeld om u en mij er tòch maar bij te bepalen. 

Ik denk – en dat is het eerste punt dat ik vanmorgen graag wil onderstrepen – dat deze 

woorden van God en van Jezus ons wakker schudden, ons prikkelen om onze zintuigen tot 

wat ik zou willen noemen zin-getuigen te maken. Prikkelen om onderscheid te maken tussen 

wat recht is en wat krom, wat droom is en wat werkelijkheid, wat liefdevol is en wat 

mensonterend. Nú zijn het de woorden van Jeremia en van Jezus, die ons wakker schudden., 

maar dingen van het hier en nu kunnen dat ook. Wat voor vreselijke foto’s zien we soms in de 

krant. Oorlog in Oekraïne, burgeroorlog in Syrië, hongersnood in Afrika. Foto’s getuigend 

van wat mensen elkaar kunnen aandoen. Godgeklaagd. Ja, en dan vragen wij om 

gerechtigheid…..Zo’n foto krast over je ziel en je denkt : dit mag zo niet bestaan ! Sommige 

mensen laten dan de krant omgekeerd op tafel liggen. Want je kunt zo’n foto maar moeilijk 

verdragen. Is dit vermijding ? Of is dit stil verzet ? Soms worden wij boos op de krant die dit 

publiceert : wie zet dit nou op de voorpagina ? Wat kan een krantenlezer in Nederland nu 

precies hiermee ? Het geeft iets machteloos….en het maakt je boos op de ‘verkeerde’. En wat 

ik u nu vertel, is niet nieuw. Dagelijks komen schokkende beelden en berichten voorbij op het 

journaal of via de verhalen op radio en tv.  

Ook deze week hebben we weer van alles aan ons voorbij zien gaan : bloedbaden, moorden, 

aanslagen, ongelukken met auto’s en schepen, verdrinkingen. Dit is de wereld waarin we 

leven. Hoe kom ik er dan bij om liever een zomerse bijbeltekst te willen kiezen, een viering in 

zomerse sferen te willen houden ? Ik denk dat de woorden uit Lucas ons op een goede manier 
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wakker schudden en bij de les roepen : Kijk naar deze hemel en deze aarde en probeer te zien 

wat werkelijkheid is. Zoek de weg van de vrede en het recht, met oog voor wat daar haaks op 

staat. Roer dat aan. Benoem wat niet goed is. De achtergrond van het verhaal uit Lucas is de 

joodse opvatting, dat de Messias dadelijk een rijk van vrede, voorspoed en gerechtigheid zal 

stichten. Maar bij de komst van Jezus brengt Hij niet direct vrede. Zijn komst is zo ingrijpend 

dat er tweespalt optreedt. De wegen van mensen scheiden zich bij Hem – daartoe is Hij op 

aarde gekomen. 

En dat brengt het tweede punt dat ik graag wil benadrukken : In de beide lezingen van 

vanmorgen klinkt boosheid door. Boosheid die met vuur te maken heeft. Je ziet Jezus als het 

ware steentjes wegschoppen, zich opwinden en boos maken. Het is een ànder beeld van Jezus, 

niet bepaald het beeld dat wij meestal voor ogen hebben, waarbij je spreekt over Onze lieve 

Heer. Wèl een beeld om te onthouden, namelijk dat de liefde van God ook gepaard gaat met 

boosheid. Boosheid die met liefde heeft te maken. Liefde die zich met vuur verdedigt. In dit 

leven loop je vaak tegen het wel of niet kunnen omgaan met boosheid aan. Boosheid blijkt 

een moeilijk te accepteren stukje gevoelsleven te zijn. Ieder mens mag op z’n tijd boos zijn, 

maar als je gelovig bent opgevoed, lijkt het niet goed verenigbaar te zijn met vreedzaam 

optreden en liefde. En met de opdracht tot vergeving.  

Goed boos zijn, daarin zijn de meesten van ons niet erg ontwikkeld. Waardevol is het dan nu, 

met deze bozig klinkende woorden van Jezus en God, goed te kijken waar het nu om gaat. Ik 

weet niet hoe goed u er in bent, maar het is voor de meeste mensen een kunst om te voelen dàt 

ze boos zijn.  Bij velen is het zo : Gemaskeerd door een lieve glimlach, om de lieve vrede, 

huist er soms in een mens veel agressie. Als ik dat zo zeg, dan roept dat vast wel iets bij u 

op… Therapeuten zeggen : leer het vooral, leer te voelen wat je voelt. Bangheid, blijheid en 

verdriet, dat weten we wel een plek te geven, maar boosheid…..De boodschap van de 

therapeuten die ik noemde is : Haal die glimlach van je gezicht. Je zegt dat je niks voelt, maar 

laat alle corrigerende gedachten nu eens weg, wat voel je dan ? Want wie doet alsof hij niet 

boos is, die maakt veel kapot. Want wie zichzelf niet toestaat boos te zijn, die mist veel 

kansen. Mist de kans op echt contact, mist de kans om zichzelf te kennen en te laten kennen.. 

Mist de kans op ware ontmoeting. 

En dat brengt mij bij mijn derde belangrijke punt. Want in boosheid schuilt ook kracht, 

vitaliteit. Die uitnodiging om dat gevoel van boosheid toe te laten roept direct angst op. Als 

mijn boosheid loskomt, hoe zal dat er uit zien ? Kan ik dan nog op de rem trappen ? Kan ik 

dan nog maat houden ? Zal ik niet doordraven ? En heel vaak komt dan de morele vraag te 

voorschijn : Mag ik wel boos zijn ? Die vraag brengt het gesprek vaak op God, op God en 

gebod. Op die momenten helpt het om naar verhalen te zoeken en daarover in gesprek te gaan. 

Verhalen in de bijbel die ons op het spoor brengen van wat – om het zo uit te drukken – goede 

boosheid is, en wat kwade. Verhalen waarin God boos is, of Jezus. Verhalen zoals die van 

vanmorgen. En vreemd genoeg : Dat lucht op.  

Want dan wordt de richting weer duidelijk. Boosheid gooit van binnen de boel overhoop, 

zaait ook verwarring. Het vraagt om ordening, weer weten waarop of waarom je boos bent en 

op wie eigenlijk. Als de emotie eruit is, als er gevoeld is wat er te voelen was, dan komt er 

weer plaats voor redelijkheid en nuancering. Dan kan er ook plaats gemaakt worden voor 

inkeer en ommekeer. Op dit punt gekomen is het goed om terug te gaan naar wat de 

bijbelgedeelten van vanmorgen ons te zeggen hebben. Waar gaat het in de boosheid van God 
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en van Jezus nu om ? In de woorden van Jeremia worden de mooi-weer profeten 

aangesproken over de waardeloosheid van hun woorden. Ze dromen hun eigen dromen en 

mensen geloven wat ze graag willen geloven. Waar God zich boos over maakt is het gemak 

waarmee goedgelovigheid gevoed wordt en zand gestrooid wordt in de ogen van mensen. 

Alsof het woord van God een soort verdovend middel is. Zo zal er geen gerechtigheid en geen 

barmhartigheid gestalte krijgen. Zo zullen mensen niet wakker zijn op de momenten dat er 

echt slecht weer op komst is. Op eenzelfde manier schudden de woorden van Jezus ons 

wakker.  

En dat brengt mij bij mijn vierde opmerking. Het volgen van Jezus is ook het gaan van de weg 

van Hem. In de tweede lezing zien wij : met een fel “huichelaars” ontmaskert Jezus de weer-

wijsheid van zijn toehoorders. Zij zijn goed op de hoogte met de tekenen die zichtbaar zijn 

hier op aarde en in de lucht en ze trekken daar hun conclusies uit, maar de tekenen van deze 

tijd weten ze niet te onderkennen. De mensen om Jezus heen hebben wel gezien wat Jezus 

deed, maar ze trekken daaruit niet de juiste conclusie. Ze laten zo de door God gegeven tijd 

om Jezus als de Christus te herkennen onbenut voorbijgaan.  

Als wij echt mensen van zijn weg willen zijn, dan is dat een weg dwars door het vuur heen. 

Wat valt er meer te zeggen over de tekenen van de vuurdoop waar de wereld doorheen moet ? 

Hebben wij het dan over extreme klimaatverandering of over epidemieën als Corona of over 

moslimextremisme of over grote natuurrampen ? Hoe dan ook, als wij Jezus’ woorden willen 

geloven en doen, dan zal dat tegenwerking oproepen. Dan zal dat niet zonder slag of stoot 

gaan. En in relaties, waarin we het meest kwetsbaar zijn, onze ouders, onze kinderen, ja, daar 

zullen wegen uiteen gaan. Dan zal het er op aankomen om het lef te hebben ervoor te gaan. 

Dat kan leiden tot verwijdering. Tot conflict. De boodschap van vrede leidt tot verdeeldheid. 

Kijkt u maar naar de mogelijke oplossingen voor de huidige problemen in de wereld en in ons 

land. Hoeveel verdeeldheid is er daar allemaal niet om tot een goede oplossing te komen ? 

Gelukkig is dat niet het eindstation, maar op de weg van werken aan vrede ontkom je niet aan 

conflict.  

En dat brengt mij bij mijn vijfde en laatste opmerking, een opmerking over de betekenis van 

dit voor ons. ‘Goede’ boosheid, zo zien wij, brengt dus ook breuklijnen teweeg. Dat is soms 

ingewikkeld, maar het is wel de werkelijkheid. Maar als dat gebeurt, dan vraagt dat om 

uitzoeken waarom. Wat maakt dat het anders denken, anders zijn, leidt tot geen ruimte meer, 

tot niet meer welkom zijn, tot geen respect ? “Goede boosheid’ brengt die problemen aan het 

licht. En werpt vragen op. Als wij in het grotere verband van onze wereld kijken : Dat is in 

grote lijnen het werk van organisaties als Amnesty International of wat Vluchtelingenwerk 

doet.  

In het groot en in het klein gaat het hier om het lef om gewetensvragen te stellen. Die 

onderwerpen in gesprek te brengen, ook in gebed te brengen. Om helder te houden welk doel 

gediend wordt je gezamenlijk af te vragen of het nog om liefde, recht, gerechtigheid, ruimte, 

vrijheid, menselijkheid en perspectief gaat. Op die manier denk ik dat we aansporing van 

Jezus in díe zin kunnen verstaan dat hem volgen niet een mee-hobbelen is, meedeinen op de 

golven van de tijd, maar dat het gaat om open ogen en open oren, zintuigen afgestemd op hier 

en nu. Wij zijn zin-getuigen in deze wereld, ons land, ons dorp, onze omgeving. We moeten 

voor ogen houden : Wat is onze rol en wat zijn mijn mogelijkheden daarin ? Sommige 

gedachten, die dan opkomen, brengen ons op een nieuwe manier in gesprek en sporen ons aan 
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te zoeken naar verbinding. Wees er niet bang voor, hoor ik in Jezus’ woorden. Er moeten heus 

nog vele bergen geslecht worden als het om de uiteindelijke komst van het koninkrijk gaat. 

Maar vertrouw op Gods liefde, vertrouw op onze verbondenheid met God.                                                                                 

AMEN. 

 


