
zondag 24 maart 2019 in het Kruispunt 
 
 
 

 
 
 
lezing oude testament (lector) Exodus 6, 2-8 
2  God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 
3  Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de 

Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 
4  Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land 

waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 
5  Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de 
Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 

6  Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de 
Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan 

bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar 
straffen. 
7  Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen 

inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de 
Egyptenaren is opgelegd. 

8  Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en 
Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 
 
lied Liedboek 655, 1.2.3.   Zing voor de Heer een nieuw gezang... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 13, 1-9 
1  Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over 

de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 
2  Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan 
alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? 

3  Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal 
op dezelfde wijze omkomen. 

4  Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel-denken jullie 
dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 
5  Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal 

net zo sterven als zij.’ 
6  Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn 

wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen 
vijgen. 
7  Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom 

vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en 
put alleen de grond uit.” 

8  Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik 
de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 
9  misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u 

hem alsnog omhakken.”’ 
 
uitleg bij de bloemschikking 
 
lied  Liedboek 130 a, 1. 2.     Uit angst en nood... 



 
 
uitleg en overweging 
 

 

 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---aanslag--- 

 

In de afgelopen twee weken  

zijn we opgeschrikt door aanslagen.  

In Utrecht. En in Christchurch, New Zeeland.  

 

Die van Utrecht zit ons dichter op de huid,  

en is waarschijnlijk ook meer in onze gedachten.  

 

Die van Christchurch past het beste  

bij de tekst die we hebben gelezen.  

 

Want die begint er ook mee dat aan Jezus wordt verteld  

"over de Galileeërs van wie Pilatus  

het bloed vermengd had met hun offers". 

 

Dat is een wat cryptische omschrijving voor wat er was gebeurd:  

Galileeëers waren naar de tempel gekomen  

om hun dieren te offeren,  

en Pilatus, bekend om zijn wreedheid,  

had een bloedbad laten aanrichten onder deze mensen.  

 

In Christchurch en in onze bijbeltekst dus  

mensen die worden vermoord  

door een wrede man  

terwijl zij niets anders doen dan  

hun religieuze gebruiken na te gaan.  

Juist dat maakt hen tot een makkelijke prooi.  

 

Onverteerbaar voor iedereen die met religie  

goede gedachten verbindt.  

 

Het verschil is dat het in Christchurch een moskee betrof  

en geen joodse tempel,  

en dat het daar een zelfbenoemde enkeling was  

die het bloedbad aanrichtte  

terwijl Pilatus stadhouder van de Romeinse Keizer was.  

 



Mensen die vermoord worden 

tijdens hun religieuze handelingen. 

 

Dat is onverteerbaar:  

Pelgrims, godsdienstige mensen.  

die voor hun geloof heel wat overhebben. 

Omgebracht. 

En de Romeinen, die er bij staan,  

zonder godsdienst, die niet.  

Waarom gebeurt dat?  

Waarom uitgerekend op dat moment? 

Waarom treft het nu juist deze mensen? 

 

 

---geen toeval?--- 

 

Hoe kan God dit toelaten? 

 

In de tijd van het leven van Jezus  

was er een algemene houding  

die er van uitging dat wat je overkwam  

een reden moest hebben in je gedrag.  

 

Zwaar noodlot wijst op grote schuld.  

U kent het verhaal in het boek Job. 

 

De Galileërs waren misschien wel erg zondige mensen?  

Galileërs, dat waren toch al halve heidenen.  

Die waren minder goed onderlegd in het geloof.  

Hadden geen kennis van de schriften.  

Namen het niet zo nauw. 

 

Bij ons leeft die overtuiging minder.  

 

Ik denk niet dat veel mensen geneigd zijn om te denken  

dat de mensen die in de moskee waren  

het aan zichzelf te danken zouden hebben  

op de een of andere manier.  

 

Of het moet al zo zijn dat je de islam een helemaal fout geloof vindt  

zo fout dat je ieder willekeurig noodlot  

dat individuele moslims treft bij voorbaat goedkeurt.  

Ze hadden daar helemaal niet moeten zijn,  

omdat nooit iemand in een moskee moet zijn,  

foute plek, fout geloof. 

 

Wij denken zo niet, durf ik te zeggen.  



 

Maar er zit nog wel iets in ons dat graag op zoek gaat naar verklaringen.  

 

Als we zien dat een ander iets treft,  

meldt zich meestal nog wel even de gedachte  

of die het er niet een beetje  

naar gemaakt heeft misschien.  

Zodat het net iets minder vreemd is dat iemand het noodlot treft. 

 

Er moet toch iets geweest zijn waardoor Pilatus dacht  

met opstandelingen te maken te hebben?  

Daardoor heet je het handelen  

van Pilatus nog niet goed.  

Maar dat maakt de zaak een beetje verklaarbaar. 

 

 

Als anderen iets treft denken we altijd toch even:  

heb je het er misschien ook naar gemaakt?  

En als onzelf iets treft denken we:  

waarom overkomt me dit? 

 

Het zoeken naar verklaringen zit ons in het bloed,  

als ik me niet vergis. 

 

Het denkpatroon daarachter is dit:  

lijden moet een straf zijn,  

terecht of ten onrechte gekregen.  

God hoort het kwade te straffen en het goede te belonen. 

 

En als dat niet eerlijk wordt toebedeeld  

kijken we God er toch een beetje op aan.  

 

 

---verklaren is heilloos--- 

 

Ze komen dat dus aan Jezus vertellen,  

van die Galilieeërs in de tempel  

en het bloedbad dat Pilatus onder hen  

had laten aanrichten.  

 

En dan zou het ons,  

met de aanslagen van de afgelopen weken  

in ons achterhoofd,  

eigenlijk moeten opvallen  

dat Jezus totaal anders reageert dan  

wanneer wij elkaar daarover spreken bij de supermarkt.  

 



Hij praat niet over mensen die er niet zijn.  

Hij gaat geen tirade afsteken over  

wat voor slecht mens Pilatus is.  

Hij roept ook niet iets van ach en wee  

over hoe gevaarlijk de tijden zijn geworden  

en hoe gruwelijk de mensen met elkaar omgaan,  

dat er geen normen en waarden  

meer gedeeld worden.  

En, in die tijd heel belangrijk:  

hij zegt ook niets over martelaren;  

dat deze mensen voor hun geloof gestorven zijn  

en eeuwige loon op hen wacht of zoiets.  

 

Hij praat niet over de mensen die er een rol in hadden,  

hij praat alleen over de mensen die voor hem staan.  

 

Kijk niet naar wat er gebeurd is en  

wat anderen goed of fout deden,  

kijk naar jezelf.  

Jullie, die mij dit komen vertellen. 

 

 

Hij gaat ook niet uitdiepen wat er gebeurd is.  

 

Na de aanslag in Utrecht waren er pauzeloos journaals op tv.  

 

Hoewel er geen nieuws te melden viel  

in de gebeurtenissen of in de opsporing,  

werd wat bekend was  

eindeloos herhaald met andere woorden.  

Kennelijk willen we tegenwoordig van het nieuws voorzien worden  

terwijl het zich nog aan het voltrekken is.  

We willen precies weten wat er  

in de hoeveelste minuut van de aanslag gebeurde,  

wie waar stond,  

wanneer schoot, waar precies neerviel,  

hoeveel minuten het duurde tot de hulpdiensten er waren... 

 

Jezus wil dat allemaal niet weten.  

Het enige wat hij zegt: dit kan jou ook overkomen.  

Wat betekent dat voor jou,  

wat leer je er van?  

 

Hij praat niet door over de catastrofe,  

niet over mensen die er niet zijn.  

Hij richt zich alleen tot de mensen die bij hem staan. 

 



 

Dat zou ons misschien toch aan het denken moeten zetten.  

Waarom denken wij eigenlijk dat het gemakkelijker is,  

lijden te dragen,  

als we er een verklaring voor hebben  

waarom het gebeurt? 

Denken we er dan beter mee om te kunnen gaan? 

 

En waarom willen we eigenlijk alles precies weten?  

Terwijl het enige wat we volgens Jezus moeten weten is:  

Wat betekent het voor de manier zoals ik leef,  

dat dit zomaar gebeuren kan? 

 

Dus niet:  

wie is schuldig?  

hoe kunnen we dit verklaren?  

Waarom doet iemand zoiets?  

wat speelt er mee in het tot stand komen?  

Hoe is het precies in zijn werk gegaan? 

 

De enig relevante vraag volgens Jezus is:  

ben je er dan zelf klaar voor? 

 

°°°°°°° 

Nu wordt het gevaarlijk...schrijft Dietrich Bonhoeffer... 

 

Nun wird die Sache gefährlich.  

Nun sind wir nicht mehr Zuschauer, Beobachter,  

Richter dieser Geschehnisse.  

Nun sind wir selbst die Angeredeten, die Betroffenen.  

Für uns ist das geschehen.  

Zu uns redet Gott. Wir sind gemeint"  

(Dietrich Bonhoeffer, KT 158, 458f). 

 

Een bloedbad dat wordt aangericht.  

Een toren die mensen onder zich begraaft.  

Een aardbeving die duizenden dakloos maakt.  

Een overstroming van bijbelse proporties  

zodat je aan een zondvloed moet denken 

zoals nu in Mozambique.  

 

Volgens Jezus moeten we niet op zoek  

naar de vraag waarom dit deze mensen treft,  

hoe groot onze behoefte aan verklaringen  

ook moge zijn.  

Het kan je gewoon overkomen. 

En het zegt niets over of je goed of fout hebt gehandeld. 



 

De enig relevante vraag volgens Jezus is:  

wat betekent dat voor mij,  

voor de manier waarop ik leef? 

 

Jezus weigert vragenstellers intellectueel tevreden te stellen.  

 

Als je Jezus tegenkomt dan gaat het nooit over de vraag  

waarom anderen iets treft of  

waarom dingen gebeuren,  

dan gaat het altijd alleen over de vraag hoe jij leeft.  

 

Vraag niet wat het leed met het gedrag van een ander  

te maken heeft,  

vraag wat het van jezelf aan gedrag vraagt.  

 

Dat is omdat Jezus ons nooit weg laat komen  

met de rol van toeschouwer.  

Die mooi van een afstand kan kijken 

wat er speelt en hoe de dingen zich verhouden. 

 

Je bent geen toeschouwer in je eigen leven,  

je speelt de hoofdrol.  

Wat betekent wat je ziet gebeuren voor de manier  

waarop jij je leven vorm geeft? 

 

Jezus wil dat het lijden dat andere mensen overkomt  

ons op zoek laat gaan naar  

een vorm van bekering  

- en niet naar een verklaring.  

 

Daarom komt deze tekst ook nu langs, in de 40 dagen.  

De tijd naar Pasen waar we ons bezinnen of we goed leven. 

 

 

---afsluiten--- 

 

Wees dus de bezorgde hoofdrolspeler van je leven,  

niet de gerustgestelde toeschouwer  

van wat anderen overkomt.  

 

Ga je niet afvragen waarom de nare dingen gebeuren  

of wie de schuldige is.  

 

Maar richt je op je eigen leven  

het zou kunnen dat je een keer  

niet buiten schot blijft.  



Door geweld van anderen of door een of andere  

stomme onoplettendheid.  

 

God is niet degene die maar wat onheil uitstrooit  

over mensen op wie wat aan te merken valt.  

 

Dat zegt Jezus met de parabel van de vijgenboom. 

 

Hij laat niet mensen omkomen omdat ze iets  

niet goed hebben gedaan.  

Hij doet juist alle moeite om zijn mensen te bewegen  

vruchtbaar te leven.  

Zoals de wijngaardenier met de vijgenboom  

een eindeloos geduld heeft.  

 

Reden genoeg om hem om te hakken, 

maar zo is God niet.  

 

Hij heeft geduld ook met jou! 

 

Beschouw elke nieuwe dag als een dag waarin God 

je leven met zorg en moeite omgeeft,  

zodat je een mens van God bent,  

een mens die doet waarvoor hij er is.  

 

In de Exoduslezing horen we het ook. 

 

Mozes heeft bot gevangen bij de Farao,  

het is niet gelukt  

- en wat zou er makkelijker zijn dan te zeggen:  

dan maar geen bevrijding,  

dan stop er maar mee! 

 

Maar we horen niets daarvan, 

in tegendeel: 

God zegt het opnieuw 

hij weet wat zijn mensen wordt aangedaan, 

hij hoort het lijden van de mensen,  

hij ziet wat ze meemaken,  

en hij wil hen bevrijden.  

 

Hij let op je en omgeeft je met zorg,  

zoals de vijgenboom. 

Zodat er uit je leven vruchten groeien.  

 

°°°°°°° 



De schrijver doet ons niet het plezier  

om het verhaal af te sluiten. 

Hoe dat is afgelopen met de vijgenboom.  

Of dat nog wat geworden is. 

 

Natuurlijk niet,  

want dat is weer kijken naar  

hoe anderen het maken. 

 

Je bent zelf die vijgenboom.  

God heeft geduld met je. 

 

Merk dat. 

Leef vruchtbaar,  

laat zien dat je een mens van God bent. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 841     Wat zijn de goede vruchten... 
 
 


