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- lezing ot  Jeremia 29, 1.4-14 
1  Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de 
overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen 
die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. 
... 
4  ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die 
hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 
5  Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 
6  ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw 
je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet 
afnemen. 
7  Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar 
bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 
8  Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden 
door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts 
wat jullie wensen. 
9  Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden-spreekt 
de HEER. 
10  Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. 
Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 
11  Mijn plan met jullie staat vast-spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 
12  Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 
13  Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel 
zoeken. 
14  Ik zal me door jullie laten vinden-spreekt de HEER -en ik zal in je lot een keer 

brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je 
verbannen heb-spreekt de HEER -en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je 
heb laten wegvoeren.  

 
 
- muziek / lied Liedboek 419, 1.2.3.   Wonen overal, nergens thuis... 
 
 
- lezing nt  Matteüs 10, 34-42 
34  Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet 
gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 
35  Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter 
en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 
36  de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! 
37  Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie 
meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 
38  Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. 
39  Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven 
verliest omwille van mij, die zal het behouden. 



40  Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij 
gezonden heeft. 
41  Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond 
worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als 
een rechtvaardige beloond worden. 
42  En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft 
alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond 
worden.’ 
 
 
- muziek / lied Liedboek 941, 1.2.   Waarom moest ik uw stem verstaan... 
 
 
- overdenking 
 
 
Beste mensen, 

 

Het is een boodschap die  

in beide lezingen van vanmorgen  

terug te horen is: 

 

Leuk is anders, maar verzoen je  

met de weerbarstige werkelijkheid!  

 

 

--Babylon-- 

 

Jeremia maakt het zijn landgenoten in het verre Babylon  

per brief duidelijk.  

 

Ze leefden daar in het besef op de verkeerde plek te zijn,  

misplaatst.  

Het levensgevoel daar was: Wij horen hier niet.  

Wij kunnen hier niet leven,  

onder deze omstandigheden!  

We zijn niet daar waar we horen.  

We zijn in een on-beloofd land.  

 

Niet voor gekozen, want we zijn geen vluchteling,  

geen asielzoeker, maar gedeporteerd.  

 

Je wilt hier alleen maar weg. 

 

Maar Jeremia zegt: Ga het toch maar doen.  

Raak thuis op de nieuwe plek,  

verzoen je met de nieuwe omstandigheden.  

Maak er wat van.  



 

Andere profeten waren bang om  

onprettige boodschappen te verspreiden  

en zeiden tegen de ballingen:  

ach, over een jaar of twee, drie,  

is het over en komen we weer terug  

naar het land waar we thuis zijn.  

 

Jeremia zegt: je moet het niet  

zo snel mogelijk willen doorstaan,  

je moet hier thuisraken, waar je bent,  

 

niet terug blijven willen naar de veiligheid  

van god en tempel en thuis,  

je kunt niet alsmaar afhankelijk blijven  

van waar je vandaan komt,  

het duurt nog wel even.  

 

Wen er maar aan.  

 

 

En bovenal zegt hij, en dat is misschien wel het belangrijkste:  

je bent niet zonder de Eeuwige,  

ook al dacht je dat.  

Je bent en blijft verbonden met de God van Israel.  

Die is ook daar, bij jullie.  

Niet alleen in de tempel in Jeruzalem. 

 

Het belang van die tekst kun je bijna niet overschatten:  

hij ligt aan de basis van het  

ontstaan van synagogen,  

van het overleven van joden in  

vreemde samenlevingen  

over de hele wereld:  

joodse identiteit zonder tempel, 

een leven met God daar waar je bent.  

 

 

 

--corona-- 

 

Nu is Babylon heel wat anders dan corona.  

 

Maar laten we de lijn maar even trekken.  

 

Wij kunnen als kerk ook onze draai niet vinden  

in de situatie die ons nu allen treft.  



Hoe moet je kerk zijn als je niet  

kunt koffiedrinken, praten, zingen?  

Als je uit elkaars buurt moet blijven?  

Een kerk zonder kerk-gangers? 

 

Kerk is afhankelijk van gemeenschap! 

 

De wijsheid van Jeremia,  

en de strategie van de joodse geloofsgemeenschap  

op alle plaatsen en in alle tijden is:  

 

ook in die omstandigheden waar je je niet thuis kunt voelen  

valt er te leven met je God.  

 

Je zult je voorstellingen, maar vooral je verwachtingen  

moeten bijstellen,  

je zult creatief moeten worden misschien,  

maar er valt mee  

te leven en te geloven en te handelen.  

 

 

 

--zwaard-- 

 

In het evangelie lezen we over  

het schokkende conflict,  

verwijdering tussen ouders en kinderen.  

 

Is de boodschap van Jezus dan niet  

het evangelie van liefde, recht en vrede?  

 

Nog steeds, ja.  

 

Maar je ziet dat het anders uitpakt.  

Het roept weerstand op.  

Er komen spanningen van en  

het wekt verscheurdheid op.  

Rond Jezus scheiden zich de geesten.  

 

De christenen, dat was een nieuwe richting.  

De stap om er bij te horen  

moesten mensen vaak alleen doen,  

en ze konden rekenen op onbegrip van het thuisfront,  

of erger.  

 



Kiezen voor zusters en broeders in het geloof  

betekende vaak dat je  

je broers en zussen kwijt was.  

 

Het zijn niet de gevolgen die Jezus gewild heeft.  

 

Het is wel de werkelijkheid waarin de christenen  

moeten leven.  

 

Matteus schrijft zijn evangelie in de tijd  

dat vervolgingen aan de orde van de dag zijn.  

 

Reken op tegenstand en onverzoenlijkheid.  

 

Idealisme en utopie,  

dromen hoe het eigenlijk zou moeten  

en hoe het de bedoeling was,  

- laat het even liggen.  

 

Het is nu anders, het is crisistijd,  

probeer er mee te leven.  

 

En ook hier:  

realiseer je je verbondenheid met Jezus  

in al de dingen die je meemaakt.  

 

 

 

--water-- 

 

Ja, hoe dan?  

 

Is er dan iets om je aan vast te houden  

als je moet leven onder suboptimale condities?  

 

Ja, hoor ik Matteus zeggen.  

 

Waardeer de kleine onschijnbare dingen  

en onderschat niet wat je kunt doen  

voor elkaar.  

 

Weet wat een beker koud water kan betekenen.  

Let daar op.  

 

Een beker koud water geven aan een gezondene  

maakt je huis al tot een huis van vrede.  



 

Maakt een wereld van verschil.  

 

En dan moeten we ons even realiseren  

dat in Palestina de droogte  

waar wij onder zuchten  

de gewone toestand was  

en waar schoon drinkwater niet uit de kraan kwam.  

 

Als je open bent voor wat er te delen valt  

zul je merken hoe weldadig dat is,  

waardeer dat  

- en je zult iets proeven van het koninkrijk.  

 

°°°°°°° 

 

Omstandigheden die je niet wenst.  

Spanning, verscheurdheid, misplaatst zijn, 

 je gang niet kunnen gaan.  

 

Het is niet fijn als je het je treft.  

 

Maar soms is dat nodig  

om een beker koud water op waarde te schatten. 

 

Wat we hebben en kunnen delen  

houdt ons verbonden met Jezus! 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
- muziek / lied Liedboek 841, 1.2.3.4.   Wat zijn de goede vruchten... 
 
 


