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Preek van 31 maart 2019, 4de van de 40 dagen  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

HART TEGEN HARD 

De farao wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, zoals de HEER gezegd had. (Exodus 7,22) 

Racisme 

In 1965 was in Amerika de strijd om burgerrechten in volle gang. Met name in 

het zuiden. Afro-Amerikanen gingen de straat op voor stemrecht. En vooral: 

tegen racisme en diepe armoede. Onder leiding van Martin Luther King werden 

drie geweldloze marsen georganiseerd. De marsen moesten gaan van het 

plaatsje Selma naar Montgomery, de hoofdstad van de zuidelijke staat Alabama. 

Al meteen ging het mis. In Selma is een brug, genoemd naar Edmund Pettus, een 

politicus die lid was van de Ku Klux Klan. Duizenden mensen, zwart én blank, 

waren er verzameld om hun mars voor vrede te beginnen. Maar er werd 

meedogenloos ingegrepen dor de plaatselijke, blanke politie. De brug werd een 

slagveld. Het was een zondag. Bloody Sunday werd die dag genoemd.  

Selma 

De film ‘Selma’ geeft een realistisch beeld van die dag en van de strijd die volgde. 

Ik had er iets van kunnen laten zien. Fragmenten van ‘Selma’ staan op You Tube. 

Maar ik heb ervoor gekozen het niet te doen. Er is al zoveel geweld op tv en 

internet. En de kerk is er ook voor om rust te vinden. Maar vooral: om elkaar 

verhalen van hoop te vertellen.  

Daarom laat ik aan ander fragment zien. Beelden uit het nieuws van toen. 

Beelden van hoop. Je ziet in het begin nog even de brug waar tijdens de eerste 

mars de mensen nog in elkaar werden geslagen. Maar de marsen werden een 

succes. Je hoort aan het eind de stem van Martin Luther King: ‘Ze dachten ons te 

stoppen. Maar vandaag laten we het ware Amerika zien. En we laten ons door 

niemand  tegenhouden.’ Maar let ook op de blanke omstanders met hun vlaggen 

met daarop een kruis: de vlag van de zuidelijke staten die vóór slavernij waren.  

[https://www.youtube.com/watch?v=IF65fBEYfwI] 

https://www.youtube.com/watch?v=IF65fBEYfwI
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Camera’s 

Wat was het wonder van Selma? Het wonder was de tv. Geen gloednieuwe 

uitvinding in die dagen. Nieuw was wel dat bijna iedereen nu een tv had. Tijdens 

de veldslag op de brug, waren er camera’s bij. Voor het eerst zag de hele wereld 

hoe gewelddadig het racisme was. Het zorgde voor onrust in het Witte Huis. Er 

gingen rond de regering eerst nog stemmen op om Martin Luther King in 

diskrediet te brengen. Maar de publieke opinie was inmiddels om. De president 

moest wel volgen.  

In het zuiden heeft het nog lang geduurd voordat men daar ging inzien dat het 

tij moest keren. Men hield onverzettelijk vast aan de eigen ideologie. Het 

geweldloze karakter van de demonstraties, de invloed van de media, de hoop 

die duizenden mensen op de been bracht – het maakte geen indruk.  Alles stuitte 

op wat de Bijbel noemt ‘een verhard hart’. 

‘Let my people go’ 

De zwarte bevolking van Amerika heeft zich altijd diep herkend in de 

geschiedenis van het volk Israël in Egypte. Talloze spirituals bezingen in Bijbeltaal 

het lot van zwarte slaven. ‘Tell old farao to let my people go’. Ballingschap en 

slavernij waren geen zaken uit het verleden. De Bijbelse verhalen gebeurden 

opnieuw. Ze werden voor de zwarte bevolking een model om hun eigen 

geschiedenis te verstaan in het licht van Gods ogen.  

Het grote thema van de Bijbel is immers ‘bevrijding’. Op de kaft zou je kunnen 

zetten: ‘Bijbel: het grote verhaal van bevrijding’. Het Oude Testament is een 

ellips rond twee brandpunten: de bevrijding uit de slavernij in Egypte en de 

bevrijding uit de Babylonische ballingschap. Het zijn de oerverhalen. Maar wat 

de Bijbel ook laat zien is: bevrijding gaat niet gemakkelijk, het gaat gepaard met 

strijd. Een strijd van hart tegen hard. Hart met een T tegen hard met een D. 

Wonderen? 

In die strijd van hart tegen hard maken zelfs wonderen geen indruk. Mozes liet 

twee keer een teken liet zien. Maar het deed de farao weinig tot niets. Een stok 

die een slang wordt? Zijn eigen magiërs konden het ook. Water veranderen in 

bloed? Zelfde liedje. 
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Veel christenen zien wonderen als het einde van alle tegenspraak. Als het 

beslissende bewijs voor hun geloof. Maar de Bijbel laat zien dat iedereen zich 

kan opsluiten in het eigen gelijk. De racisten uit het zuiden van Amerika waren 

ook niet onder de indruk van de wonderlijk omgeslagen opinie in de rest van de 

wereld. Ze zaten in hun eigen bubbel. Ze geloofden in hun eigen wonderen. Al 

gingen die met veel geweld gepaard. 

De Nijl en de economie 

Geweld is er ook in de Bijbel. De Nijl, hoofdader van Egypte, moest eraan 

geloven. Om dit juist te verstaan, moeten we ook dit weten. De Nijl was meer 

dan een rivier. Het was de economische levensader van Egypte. Ze was in het 

oude Egypte verbonden de god Hapy. Deze god, zo geloofde men, zorgde voor 

de vruchtbaarheid. Een god van de economie dus. De economie die de 

Israëlieten tot slaaf had gemaakt. Maar nu werd Egypte geraakt tot in het hart 

van de economie en de bijbehorende godsdienst.  

Dat wil niet zeggen dat belanghebbenden dan meteen om zijn. Maar het kan wel 

helpen. Wat gaf destijds de beslissende duw richting het afschaffen van de 

apartheid in Zuid-Afrika? Niet een vrijwillige mentaliteitsverandering. De 

definitieve push richting afschaffing kwam van blanke zakenlieden op de beurs 

van Johannesburg. Toen zij hun economische belangen bedreigd zagen, besloten 

ze: we moeten gaan praten met het ANC. Toen dat gebeurde, was het hek van 

de dam. De politiek moest volgen.  

De lange weg 

De Bijbel is een realistisch boek. De weg naar bevrijding is meestal lang en nooit 

gemakkelijk. Op die weg wachten ontmoediging en tegenslag. De Bijbel maakt 

het niet mooier dan het is. God kent het hart van de mens. Zoals Bob Dylan zong: 

‘In the human heart an evil spirit can dwell’ – ‘In het mensenhart kan een boze 

geest huizen.’ Mozes liep tegen zo’n boze geest op in de persoon van de farao.  

De Bijbel is geen romantisch boek. Het biedt geen goedkope boodschap. God zei 

niet: ‘Ach, arm volkje, ik zal jullie weleens oppakken en jullie die hele strijd en 

reis besparen en jullie meteen overplaatsen naar een land van melk en honing.’ 

Nee, er wachtten nog een aantal plagen en een barre tocht door de woestijn. En 

ze moesten zelf lopen. En vooral er vertrouwen in krijgen. Maar de Eeuwige zou 
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hen voorgaan als een kracht die de weg baant. Want niet alles kómt uit Gods 

hand, maar het zal hem niet uit de hand lópen.  

De natuur speelt mee 

Er zal nog heel wat water door de Nijl stromen, voordat de bevrijding gestalte 

krijgt. Tot die tijd zal ook de natuur niet buitenspel blijven. Er zullen plagen 

optreden. De natuur kan een boodschap in zich dragen. 

Wilde God dat water verandert in bloed? Ik zie het zo: de Schepper van hemel 

en aarde wil natuurlijk geen verpeste natuur. Maar God kan een verpeste natuur 

nog wel gebruiken om te laten weten wat Hij wél wil. Wil God een stijgende 

zeespiegel? Welnee, die veroorzaken wij. Maar de Eeuwige kan een stijgende 

zeespiegel, die Hij niet wil, nog wel gebruiken voor wat Hij wél wil, namelijk de 

bekering van harten waar een boze geest in woont. Een natuur die terugslaat, 

kan zorgen voor een ommekeer. Ook bekering is dus geen zoetsappig verhaaltje. 

De bekering van en mensenhart is een heidens karwei.  

Moeizaam 

Hoe moeizaam en traag bevrijding in zijn werk gaat, zie je in Amerika. Tot voor 

een paar jaar geleden, wapperde op overheidsgebouwen in het zuiden nog 

steeds de federale vlag waarmee racisten destijds zwaaiden. Pas toen in 2015 

een jonge racist in een kerk in Charleston negen zwarte christenen doodschoot, 

kwam er weer iets van bezinning op gang.  

In de rest van de westerse wereld zijn racisme en haat ook nooit ver weg. Sterker 

nog, ze lijken te groeien. Europa baart een Breivik. De geradicaliseerde islam een 

Gökmen Tanis. En Nieuw-Zeeland een – nee, laat ik verder geen namen noemen. 

De premier van Nieuw-Zeeland riep op om de naam van de dader van de aanslag 

daar, nooit meer te gebruiken. Hij mag geen naam hebben. Hij mag geen naam 

maken.  

Naam 

Ook de Bijbel noemt zelfs de farao niet bij naam. De koningen van Egypte waren 

godenzonen voor wie piramiden gebouwd werden. Piramiden gebouwd door 

tienduizenden anonieme slaven om de naam van farao’s te laten voortleven. 

Maar de farao mag in de Bijbel geen naam hebben. God verbindt zich met de 
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namen van slachtoffers en hun bevrijders. Zo schrijft de Eeuwige geschiedenis. 

Een geschiedenis die lijkt op een lange tocht. 

Maar denk bij die tocht nog even aan de beelden uit 1965. Ze zijn symbool voor 

Gods geschiedenis met mensen. Je ziet hoop op de gezichten. Ja, ook haat bij de 

omstanders. Maar haat heeft niet de toekomst. Afgesloten wegen zijn niet het 

laatste woord. Er opent zich een nieuwe weg. Door tegenstand heen, ja, maar 

Gods belofte is: ‘Ik zal er zijn’. Het wekt de hoop dat God zijn wereld – mens en 

dier en plant – zal thuisbrengen. Want niet alles verloopt volgens plan, maar 

niets zal zijn plan tegenhouden. Niet alles wat er gebeurt is zijn wil, maar 

uiteindelijk zal zijn liefde alle tegenstand van binnenuit te machtig worden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


