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Preek van 10 februari 2019, Epifanie 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

VER-ANTWOORD-ELIJK 

Toen de derde dag aangebroken was, hulde Ester zich in een koninklijk gewaad en ging naar 

de binnenhof van het koninklijk paleis. (Esther 5,1) 

Alleen in Berlijn 

Otto en Elise Hampel wonen in Berlijn als de oorlog begint. Hij is arbeider, zij hulp 

in de huishouding. Het zijn eenvoudige mensen die niet opvallen. Ze drijven mee 

op de politieke stroom van die dagen. Onopvallende gezichten die opgaan in de 

massa. Totdat de broer van Elise sneuvelt. Dat verlies zet bij beiden een knop 

om. Het is 1940.  

Maar wat te doen? Ze zijn geen helden. Otto besluit briefkaarten te schrijven. 

Op die kaarten schrijft hij oproepen tot verzet. Otto en Elise laten de kaarten 

achter op openbare plekken en in trappenhuizen. Hans Fallada schreef een 

roman over hun verzet. Het boek heet ‘Alleen in Berlijn’. Daarin zegt Otto: 

‘Sommigen zullen de kaart meteen afgeven, aan de conciërge of de politie: gauw 

weg ermee! Maar dat hindert niet. Iedereen zal de kaart lezen en de uitwerking 

ervan ondergaan. Al is die uitwerking alleen maar dat ze weer eens merken dat 

er toch nog verzet bestaat, dat niet iedereen achter de Führer aanloopt.’ 

Het net sluit zich 

In twee jaar tijd zal het echtpaar 200 kaarten schrijven en achterlaten op 

verschillende plaatsen en wijken in Berlijn. Een kleine oorlog tussen twee arme, 

kleine, onbeduidende arbeiders, die na één verkeerd woord voor altijd uitgewist 

konden worden, en aan de andere kant de Führer, de Partij, het hele 

monsterlijke apparaat met al zijn macht.  

De kaarten duiken telkens op verschillende plaatsen in Berlijn op. Het gaat snel 

opvallen. Het wekt beroering. Het zet de Gestapo in beweging. Het duurt lang, 

maar langzaam maar zeker sluit het net zich om het echtpaar. De roman 

beschrijft het op bloedstollende manier. En het eindigt niet goed. Ze worden 

tenslotte opgespoord en geëxecuteerd.  
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Alleen in Susa 

Het verhaal van Ester loopt wel goed af. Maar daar gaat het niet om. Het punt is: 

ook dat verhaal had niet goed af kunnen lopen. Ook Ester was, net als het 

echtpaar Hampel, geen held. Toen haar Joodse volk gevaar liep uitgemoord te 

worden, kwam ze niet uit zichzelf in beweging. Ze had een zetje van haar oom 

Mordechai nodig om in actie te komen. ‘Jij bent de aangewezen persoon om iets 

te doen,’  zei hij. Maar zelfs toen aarzelde ze. 

Ook wel begrijpelijk. Esther was dan wel koningin geworden – een veel 

prominenter positie dan die van de Hampels. Maar de koning was niet zomaar 

haar echtgenoot. Zij was zijn bezit. En hij was omgeven door een monsterlijk 

apparaat met al zijn macht. Ze kon uit eigen beweging niet eens naar hem 

toegaan, laat staan pleiten voor haar volk. Ze zou daarvoor ter dood gebracht 

kunnen worden. Maar op de derde dag kwam ze toch in actie. Op de derde dag 

waarvan? Van het vasten waartoe ze via haar oom het Joodse volk had 

opgeroepen. Ze had een steuntje in de rug nodig. Maar ze moest het alleen doen. 

Alleen in Susa. En nu was het moment. Het moment om op te staan. 

Een stem 

Het echtpaar Hampel, Ester en zovele anderen – wat brengt hen in beweging om 

met gevaar voor eigen leven zich in te zetten voor recht en gerechtigheid? Het is 

dit: verantwoordelijkheid. Maar dan niet zoals we dat woord vaak achteloos 

gebruiken. Het kan opnieuw glans krijgen als we kijken naar de diepere laag van 

het woord. 

Wanneer je er even langer naar kijkt, zie je dat de basis het woord ‘antwoord’ is. 

Wie zich ver-antwoord-elijk voor iets weet, geeft antwoord. Een antwoord 

waarop? Op een appel dat opkomt in je hart en tegelijk van buitenaf. Een stem 

die tot jouw innerlijk oor spreekt. Een stem die je van je af kunt schudden. Zoals 

bij Esther aanvankelijk het geval is. Want de stem roept altijd een tegenstem op 

die zegt: ‘Wat kan ik doen? Ik leg toch geen gewicht in de schaal? Wat als ik alleen 

blijf staan en geen steun krijg? Kan een ander het niet doen?’ En toch laat die 

oorspronkelijke stem zich daarmee niet overstemmen. Die blijft een appel doen. 
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De A/ander 

Waar komt die stem vandaan? We kennen het gezicht van de stem niet. Laten 

we niet te snel zeggen: het is de stem van God. Je kunt er beter wat omheen 

draaien. Letterlijk omheen draaien: cirkelen rond het geheim. Dat doet het boek 

Ester ook. Nergens gebruikt het boek Ester het woord ‘god’. De stem komt via 

mensen. Het gezicht van een mens in nood doet een appel op je. En tegelijk is er 

ook iets groters dat zich in en door het gezicht van de ander aandient, namelijk  

een Ander met een hoofdletter. 

Je hoeft niet gelovig te zijn om die stem te verstaan. Om er gehoor aan te geven. 

Om ver-antwoord-elijk te willen zijn. Otto en Elise Hampel waren niet gelovig. 

Toch hadden zij de stem vernomen. Ze zijn misschien niet zo bekend als 

Bonhoeffer. Maar op hun eigen kleine manier waren zij net zo groot. 

Niet rijk rekenen 

Nu wij. Het is gelukkig een laboratoriumsituatie, maar als je zulke verhalen leest 

of hoort, vraagt iedereen zich weleens af: wat zou ik in zo’n situatie doen? Een 

mens kan in een positie komen waarin jij de enig geschikte persoon bent om te 

handelen. Waarin jij het verschil kunt maken. Wat zou je doen?  

Laten we ons niet te snel een heldenrol toedichten. Als op geloven de doodstraf 

zou staan, zou ik niet weten of ik wel dominee zou willen zijn. En als we 

terugkijken: na de oorlog had iedereen ineens in het verzet gezeten, zo leek het 

wel. Maar het was in werkelijkheid natuurlijk een kleine minderheid. En vergeet 

niet: in Nederland werden van alle landen procentueel de meeste Joden 

weggehaald. Laten we ons dus niet rijk rekenen.  

Leidsman in geloof 

Wat zou jij doen als jij alleen het verschil kan maken? Het is wel een beetje een 

oneerlijke vraag, want je kan het niet weten. Mensen met een grote mond 

blijken soms als het erop aankomt een bang en klein hart te hebben. En bange 

mensen kunnen in bepaalde situaties tot grote daden komen. Maar misschien 

kunnen we wel deze vraag stellen: kennen wij die stem? En weten wij ons ver-

antwoord-elijk?  

Onze Leidsman in het geloof kende de stem van de Roepende. Hij was, zeg maar, 

Gods meest ver-antwoord-elijke kind. Ook hij was geen held. Met een bang hart 
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zag hij zijn lot tegemoet. Hij stond tenslotte alleen. Alleen in Jeruzalem. Maar hij 

gaf gehoor aan die Ander met hoofdletter A die hij herkende in elke ander met 

een kleine a. Zo maakte hij het verschil. En hij liet ons daarvan een teken na: het 

avondmaal. De maaltijd van bevrijding. Laten we het vieren als een oproep tot 

ver-antwoord-elijkheid. 


