
Bergkerk 14-8-22 10e na Pinksteren.  
Gemeente van Christus, 
Toen iemand mij afgelopen week opgewekt melde, dat ze as zondag – vanmorgen dus –  in de kerk 
hoopte te zijn, toen moest ik – zo bemerkte ik bij mijzelf – de neiging onderdrukken om haar dat af te 
raden.  De teksten vanmorgen brengen mij in verlegenheid. Ik ben gekomen om op aarde een vuur te 
ontsteken. Ik zeg jullie dat ik verdeeldheid kom brengen. Als er nu iets is waar we niet op zitten te 
wachten dan zijn dat nog meer natuurbranden en nog meer verdeeldheid, in een toch al 
gepolariseerde samenleving. Wat dat betreft is het volgen van een leesrooster niet altijd tot 
genoegen van de predikant. 
Ruw worden onze dromen over een harmonieus bestaan van vrede en geluk doorgeprikt. Zit niet zo 
te dromen, hoor ik de profeet, ‘die er op bedacht zijn mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun 
dromen, die zij elkander vertellen’. Vlammende woorden, we worden door elkaar geschud en dat 
voelt  bepaald ongemakkelijk. ‘Brandstichters van Godswege’, zo worden profeten ook wel genoemd. 
Jeremia houdt een vlammende tirade tegen zijn collega’s. Hij bevuilt zijn eigen nest, zouden 
sommigen zeggen, andere zeggen, nee, hij maakt juist schoon schip. Jeremia kan zijn mond niet 
houden. Hij verwijt hen dat ze zich laten inpakken. Jullie vertolken niet wat God na aan het hart ligt, 
maar alleen je eigen wensdromen. Ze bieden valse troost en goedkope genade. Godsdienst als een 
‘feel good’ event. De kerk als een gezapige vereniging.  
Wat dat betreft heeft de Bijbel een groot zelfreinigend vermogen, in het publieke debat wordt nog 
wel eens gesteggeld over de vraag, hoever mag godsdienstkritiek gaan? Hier in het Bijbelverhaal  
komt de kritiek snoeihard van binnenuit. Het gaat dus niet om ‘wij’ tegen ‘zij’, maar het gaat om onze 
zuivere of juist geperverteerde omgang met een oorspronkelijke gloed, die voor een hartstochtelijk 
leven onontkoombaar is en die tegelijk ook weer datzelfde leven bedreigt en die levensvernietigende 
krachten kan losslaan. 
Karl Barth, een beroemde theoloog uit de vorige eeuw, schreef: Het vuur dat Jezus op de aarde is 
komen ontsteken is niet het vuur dat in onze beste ogenblikken in onszelf brandt. Barth schrijft:  
Het is het vuur van wat God zelf voor alle mensen gedaan heeft. Het is het vuur van God die bij de 
mensen is komen wonen, waardoor wij kinderen van God genoemd mogen worden. Het is het vuur 
van Gods triomferende genade. Dat vuur is ontstoken. En het is niet meer te doven.  Mooi, die 
woorden van Barth. Vuur ben ik komen werpen. Waarom zijn jullie zo lauw, van het ene event naar 
het andere dit vuur van Gods aanwezigheid brandt. Deze wereld is Gods geliefde wereld, ondanks 
alle ellende en verbijstering. Want het vuur is ontstoken. Het vuur van Gods liefde brandt en het is 
niet meer te doven. Dat vuur zal ooit alle onrecht wegbranden. Dat is geen dagdromerij of het 
najagen van verslavende topsport dromen maar het betekent concreet met die hartstocht leven, 
met open ogen en oren en met beide benen midden in het leven.  
Ieder is alleen geroepen. Christus heeft de mens uit de directe verhouding tot de wereld losgemaakt.  
Zelfs familieverhoudingen zijn ten laatste en ten diepste geen stormvrij centrum. Weggeroepen  
uit alle natuurlijke banden en bindingen, als een vrij mens, los gemaakt en op je voeten gezet,  
in Gods liefde ….. en van daaruit aan elkaar gegeven. Dat is wat wij vieren aan de tafel van de Heer, 
uit de gemeenschap komen we naar voren onze handen open om te ontvangen een schijfje brood 
een slok uit de beker tekenen van Gods liefde sterk als de dood als een innerlijk vuur het haalt ons uit 
ons natuurlijk bestaan uit alle bindingen en verbanden uit onze zorgen en onze schulden …. en zo 
worden we als geliefde mensen terug gegeven aan elkaar. Zo vormt zich een gemeente van Christus  
rond de tafel van de Heer.  
Maar net als je denkt, mooi gezegd dominee, schudt de tekst ons weer door elkaar. ‘Huichelaars … 
hoe kan het dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?’ De Naardense bijbel vertaalt met 
oordeeloompjes, grappig gevonden woord ‘oordeeloompjes’. Ik vermoed dat de vertaler bij dit 
woord, concrete gezichten voor zich zag. Je hebt je oordeel over van alles en nog wat klaar, je belijdt 
het komende rijk van gerechtigheid en je spreekt van bevrijding  – maar in wat je werkelijk aan het 
doen bent sta je de komst ervan in de weg, Oordeeloompjes. 
Wanneer jij een wolk ziet opkomen in het westen, zeg je gelijk, er komt regen en het gebeurt. Zo 
eenvoudig is het uiteindelijk, het onderkennen van de tijd. Zien, horen, voelen, proeven hier en nu is 



de tijd onder de Naam van God. En dat is heel concreet ook ‘het kleine doet ertoe’  zoals die ene 
mens, Jezus Messias ertoe deed zo doet ook de gemeente van Christus ertoe. Gods schepping stoelt 
op barmhartigheid, op liefde en dus doet het ertoe hoe mensen leven en welke keuzes zij maken. 
 Uit rabbijnse traditie kennen we vergelijkbare gedachten. Simeon de Rechtvaardige zegt:  de wereld 
rust niet in een hemels principe maar zij staat op drie pijlers: op Thora, op de dienst aan God en op 
het doen van liefdewerken.  Het kleine doet ertoe. Het doet er toe als een weerloos en kwetsbaar 
lichaam wordt verzorgd. Het doet er toe, als een kind wordt gekoesterd, als een vreemdeling wordt 
beschermd, als een traan wordt gedroogd, als een oudere wordt gevraagd en gewaardeerd, het doet 
er toe ….als mensen trouw blijven, een rouwende niet alleen laten, pal staan, goede woorden 
spreken, vrede zoeken, opstaan tegen onrecht, het doet er toe …. het goede zoeken, zich overgeven 
aan schoonheid van muziek, van beeld….. het doet er toe…. Wij leven niet in een zoete droom,  
zoete dromen troosten niet, wij leven nu en hier in deze tijd onder het beslag van de naam van God,  
als enkeling geroepen en altijd in verbondenheid, met een kruimeltje brood en een drupje van de 
beker, manna voor onderweg. Genoeg om van te leven.  
Vuur ben ik komen werpen op aarde. Achkenasy zei een keer:  Als je elkaar niet liefhebt maak je ook 
geen ruzie. en andersom. Het gaat wel echt ergens om.  
Ik ben toch blij dat we het niet hebben overgeslagen :) 
Amen. 
 
 
 


