
 

zondag 18 augustus 2019 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jeremia 23, 23-29 
23  Ben ik alleen een God van dichtbij,  
ben ik niet ook een God van ver? -spreekt de HEER.  
24  Als iemand zich verbergt,  
zou ik hem dan niet zien? -spreekt de HEER.  
Ben ik niet overal,  
in de hemel en op aarde? -spreekt de HEER. 
25  Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: 
“Een droom! Ik heb een droom gehad!” 
26  Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, die zichzelf een rad voor ogen draaien, 
doorgaan? 
27  Hoe lang nog zijn ze eropuit om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn 
naam te laten vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? 
28  Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom, maar wie mijn woorden kent, 
geeft mijn woorden betrouwbaar weer.  
Wat heeft stro met graan gemeen? -spreekt de HEER.  
29  Is mijn woord niet als een vuur,   
als een hamer die een rots verbrijzelt? -spreekt de HEER. 
 
lied Liedboek 82, 1.3.   God staat in ’t midden van de goden... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Lucas 12, 49-56 
49  Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het 
al brandde! 
50  Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. 
51  Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik 
jullie, ik kom verdeeldheid brengen. 
52  Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. 
53  De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder 
tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover 
haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ 
54  Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen 
jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. 
55  En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op 
komst is, en dat is ook zo. 
56  Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan 
dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? 
 
lofprijzing Liedboek 339 a 
 
 
 
uitleg en overweging 
 
 



Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---vaklui--- 

 

Het is een heel vervelende ervaring  

als je merkt dat je de vaklui  

niet meer kan vertrouwen.  

 

Als je het gevoel krijgt dat de wasmachine  

die je net hebt gekocht,  

niet degene was die het meest geschikt voor je is,  

maar dat het degene was  

die de verkoper het liefst kwijt wilde.  

 

Of als je een verzekering hebt afgesloten die jou  

uiteindelijk niets oplevert maar  

de vertegenwoordiger wel.  

 

Of, nog erger, als je het gevoel hebt dat je dokter,  

medisch specialist, niet geleid wordt  

door de wens jouw klachten te verhelpen  

maar de farmaceutische industrie van dienst te zijn.  

 

Iedereen roept maar wat - wie kun je vertrouwen?  

 

Ik stel me voor dat het ook speelde in de tijd van de Reformatie:  

Martin Luther beriep zich op de bijbel  

voor zijn overtuigingen,  

maar dat deden zijn tegenstanders ook.  

Beide kanten eisen voor zichzelf de waarheid op  

en betichten de tegenstanders van vals spel.  

 

Wie heeft er gelijk en waar kan je dat aan zien? 

 

 

---Jeremia--- 

 

De tijd van Jeremia.  

Zesde eeuw voor Christus.  

Babylon heeft het voor het zeggen in het Heilige Land.  

Het kleine Judea en zijn buren  

willen van die overheersing af en plannen een opstand.  

Dat is gevaarlijk.  

Wat is goed?  

 



Dat was in die tijd niet alleen een politieke vraag  

maar ook een godsdienstige kwestie.  

Wat zou God er van vinden?  

Of beter: welke keus past beter 

bij een leven naar de bedoelingen van God? 

 

De vaklui hiervoor zijn in die tijd de profeten,  

die moeten het weten.  

Maar de vaklui zijn het niet eens.  

De een zegt dit, de ander dat.  

Wie kun je vertrouwen?  

 

De meesten zijn ervoor om het er op te wagen.  

Zij zijn in de ban van het nationale enthousiasme  

en werken mee aan de boodschappen  

die de mensen graag willen horen.  

Er is niks aan de hand, de toekomst belooft veel goeds. 

 

Zij beroepen zich op God en op openbaring,  

maar dat doen de anderen ook.  

 

Nu kun je zeggen: ach ja - gehakketak onder theologen.  

 

Maar er hangt veel te veel aan vast,  

het is lotsbepalend.  

 

Wat er in de bijbel terecht is gekomen  

zijn de stemmen van degenen  

die tégen het avontuur zijn, Jeremia voorop.  

 

En je proeft in bijna al zijn teksten de wanhoop.  

Hij ziet het onheil naderen,  

hij weet heel zeker dat het  

de verkeerde kant op gaat,  

maar niemand die zich van zijn woorden iets aantrekt.  

 

Het volk kiest liever voor degenen  

die aangename boodschappen verkondigen.  

 

Jeremia heeft zijn hele leven te lijden onder de taak.  

Het was een last voor hem.  

"God heeft me overgehaald" zei hij.  

Hij zou er liever van af willen.  

 

Hij heeft er zo zeer onder geleden dat de christenen 

 hem later met Jezus hebben vergeleken.  

 



Het doet hem pijn dat de mensen liever  

in wensdromen geloven die het goed doen  

dan de weg van de bezinning te kiezen  

en zich in alle redelijkheid af te vragen  

of je de koers niet moet wijzigen.  

Of er niet iets moet veranderen in je gedrag en oriëntatie. 

 

.. 

 

Niet de argumenten hebben Jeremia gelijk gegeven  

maar de gang van de geschiedenis.  

De Babylonische ballingschap... 

 

Maar de vraag is natuurlijk:  

hoe doe je dat, dat je weet  

naar welke profeet je moet luisteren?  

 

En vooral: speelt dat ook bij ons vandaag,  

dat wij liever geloven in een God  

die aangenaam voor ons is,  

meegaat met wat wij toch al van plan waren,  

een God vol liefde en vrede,  

begrip en genade?  

 

En laten wij de boodschap van een God  

die niet gemakkelijk voor ons is,  

een God die dingen in ons wil veranderen,  

ook bij voorkeur van ons af glijden?  

 

Laten we de bezinning toe, ook als die onaangenaam is misschien?  

 

Zijn wij geprogrammeerd op een lieve vredige God?  

Is er iets dat de profeten wel horen maar wij niet?  

 

Omdat we het argeloos hebben over "Onze lieve Heer"?  

En niet meer bedenken dat hij  

misschien lang niet altijd aan ónze kant staat,  

en ook niet altijd lief voor ons is? 

 

 

Wie kun je vertrouwen en wie niet?  

Welke boodschap moet je tot je door laten dringen  

en welke kan je naast je neerleggen?  

 

Welke profeet, welk woord van God is te vertrouwen?  

 

In de bijbel komen we vaker het beeld van het vuur tegen.  



Het speelt ook in beide lezingen vanmorgen in grote rol.  

 

Laten we er even naar kijken.  

 

 

---vuur--- 

 

Vuur is dubbel in de bijbel. 

Wij denken wellicht bij voorkeur aan erge dingen:  

bosbranden, bommen, explosies, bliksemschichten. 

Of, bijbels gesproken, aan straf,  

denk aan Sodom en Gomorra, aan Elia,  

aan Jakobus en Johannes in Samaria, 

die wel even het vuur uit de hemel wilden laten vallen  

over die ongastvrije mensen daar. 

 

Maar 

voor Matteus, Lukas, en het Thomasevangelie  

is het een positief woord  

en staat niet het vernietigende aspect voorop 

maar het verwarmende en verlichtende en zuiverende. 

 

In het Thomasevangelie is er vaker de gedachte 

dat het vuur dat Jezus op aarde heeft geworpen 

moet worden gekoesterd, bewaard,  

zodat het niet uitgaat - tot de voltooiing. 

 

 

Vuur staat in de bijbel vaak als een symbool 

voor het gewaarworden van de  

aanwezigheid van God 

in alle dubbelheid:  

geruststellend én huiveringwekkend tegelijk, 

zowel aanwezigheid als afstand drukt het uit. 

 

Israel wordt op de tocht door de woestijn 

geleid door een vuurzuil 

- teken van Gods aanwezigheid en leiding,  

en ook voor zijn heiligheid – 

 

Mozes ontmoet God in het vuur in de braambos 

- het oefent aantrekkingskracht op hem uit 

én  

het maakt dat hij op afstand blijft - 

en leert daar zijn opdracht kennen. 

 



De braamstruik die niet verbrandt 

zou voor Mozes kunnen betekenen: 

De goddelijke kracht zal je doorgloeien, 

bezit van je nemen, 

en toch betekent dat niet dat je minder mens wordt -  

er verbrandt niets,  

goddelijke kracht 

kan in je zijn zonder dat het  

natuurlijke, menselijke, schade ondervindt. 

 

Dat goddelijke vuur,  

dat door Jezus op aarde was gekomen 

was voor de eerste christenen de kracht 

die een nieuwe gemeenschap liet ontstaan 

waar je niet door privileges of door sociale gewoonte 

bij hoorde, maar door keuze, 

los van familie en etnische beperkingen. 

 

Dat vuur maakte dat de grenzen 

anders kwamen te liggen, 

keuzes werden gemaakt.  

 

Vandaar die woorden van Jezus  

over de verdeeldheid in het gezin. 

 

Veel vluchtelingen die hiernaartoe komen 

hoeven bij hun familie niet meer aan te komen 

nadat ze christen geworden zijn. 

Zij weten waar de woorden in het evangelie over gaan.  

 

Een keus die pijn doet 

maar je leven wel zuiverder maakt. 

 

Vuur laat de dingen niet zoals ze zijn. 

Vuur heeft de betekenis van loutering: 

Onaangenaam,  

maar ook het einde van leugen,  

illusie en zelfbedrog. 

 

Vuur is iets dat op gewelddadige wijze  

de gedaante van de dingen verandert. 

Zonder vuur maak je van een zwaard geen ploegschaar... 

 

 

Vuur. 



Zo ligt er dus de vraag voor ons  

of we het de woorden van God toestaan  

om in ons verandering teweeg te brengen.  

 

Of we willen bezinnen en bedenken of de koers van ons leven  

niet gewijzigd moet worden.  

 

Of we zuivering toelaten in onze voorstelling van geloof.  

Of we de woorden in de bijbel toestaan  

dingen te veranderen in ons, ons hart,  

ons leven uit te zuiveren.  

 

Bij Jeremia zijn dat de valse profeten,  

die er toe aanzetten om  

je Godsbeeld zo in te richten  

dat je alleen de aangename kanten van God wil zien,  

alleen datgene wat je al bevestigt  

in je houding, mening en gedrag. 

 

 

Maar de ware profeet is die met het vuur. 

 

Die de vlam onder je mening, houding, gedrag zet  

en je daardoor de kans loopt  

dat je niet kan blijven zoals je bent.  

 

De vraag naar de ware profeet is natuurlijk ten diepste  

niet een vraag naar of je de vakmensen kan vertrouwen.  

 

Het is de vraag naar je eigen vertrouwen.  

De vraag naar hoever je je hart en leven open wil zetten  

en corrigerende invloed van God toe wil laten. 

 

 

Laten we kiezen voor de woorden van God  

die het ons niet al te makkelijk maken.  

 

Dat we God niet tot een knuffel-God maken  

die alleen maar aangenaam voor ons is.  

Of een versiering voor onze bijeenkomsten,  

het toefje slagroom op de taart van gezelligheid.  

 

 

Kan de aanwezigheid van God andere mensen van ons maken? 

Weghalen wat niet waardevol is en de zuivere kern overhouden? 

 



Het woord van God is als het vuur.  

Het laat je niet zoals je bent,  

het wil ook de dingen niet laten zoals ze zijn.  

Wil zuiveren, heilig maken. 

 

Wat heeft stro met graan gemeen?  

Het stro, 

Het warmt misschien wel, maar het voedt je niet.  

 

Het woord van God is voeding. Houdt je in leven. 

 

Laat kracht van God in je groeien.  

Maakt dat je leven kunt als een mens van God. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
 
stilte 
 
lied Liedboek 1012   Geef aan de wereld vrede... 
 


