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Preek van 14 april 2019, 6de van de 40 dagen  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

WIL DE WARE GOD OPSTAAN? 

Dit zegt de HEER: Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte en dan zullen alle 

eerstgeborenen sterven (Exodus 11, 4-5) 

Zij wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. (Lucas 19,35) 

Wie van de drie? 

Ooit had je op tv het programma ‘Wie van de drie?’ Er zaten dan altijd drie 

mensen die samen beweerden dat zij hetzelfde beroep hadden. Een panel moest 

dan er achter komen wie de echte kapper, leraar of architect was. Dat was soms 

best lastig, omdat de andere twee hun rol voortreffelijk speelden. Aan het slot 

was de vraag van de spelleider: wil de echte kapper of leraar opstaan? 

Dat gevoel heb ik soms ook weleens bij de Bijbel: wil de ware God opstaan? Er 

komen zoveel verhalen en godsbeelden in voor. Neem alleen al de verhalen van 

vanmorgen. Wat zijn ze tegenstrijdig! Het ene verhaal is wreed: God straft de 

mensen van hoog tot laag met het doden van hun eerstgeborenen. In het andere 

verhaal is Gods eerstgeborene zelf op weg naar zijn dood. Twee tegenstrijdige 

gezichten. Welke van de twee is het echte? Wil de ware God opstaan? 

Ongemakkelijk 

In de Bijbel staan veel ongemakkelijke verhalen. Vaak worden die weggemoffeld. 

Ik houd al sinds mijn studententijd een tekstregister bij. Als in een boek of 

tijdschrift een Bijbeltekst besproken wordt, neem ik het op in dat tekstregister. 

Wanneer ik een Bijbelgedeelte moet bespreken of bepreken, kijk ik in dat 

register: is er wat over te vinden? In mijn register staat onder Exodus 11 geen 

enkele verwijzing. Kennelijk wil geen dominee of theoloog zich eraan branden.  

God en geweld – we slaan het maar liever over. Het past niet in het beeld dat wij 

het liefst koesteren. God is immers liefde, zeggen we. En dus filteren we alles 

wat er niet in past, weg. Maar daarmee doen we wat we vorige generaties 

weleens verweten: alles wat niet in een dogmatisch straatje paste, werd 
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weggepoetst. Maar dat doen wij dus ook! Ik houd daar niet zo van. Het is te 

gemakkelijk. 

Verlegenheid 

Maar wat moet je dan met zo’n hard verhaal? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Het 

maakt me onmachtig. Het past totaal niet bij mijn godservaring. En ik weet ook 

wel: we moeten niet van God een soort lieve oer-opa maken. Onze eigen 

behoeften en wensen zijn niet de norm. God zelf is de norm. En dan blijkt God 

vaak anders dan we dachten of wilden. Maar het meedogenloze geweld 

waarmee God in dit verhaal geassocieerd wordt – ik kan er geen kant mee op. 

Toch wil ik het ook niet schrappen. Andere tijden kunnen zo’n Bijbelgedeelte 

ineens zeggingskracht geven. Bij de nationale herdenking bij de bevrijding in 

1945 sprak ds. Miskotte. Hij was overtuigd pacifist. Maar waarover preekte hij? 

Over de tekst ‘Gods vijanden zullen vergaan.’ Daar is voor een naoorlogse 

generatie moeilijk meer in te komen. Maar tijdens de oorlog gingen zelfs de 

wraakpsalmen ineens tot de mensen spreken. 

Klein begonnen 

Toch houd ik zelf maar het liefst vast aan een regel van de dichter Les Murray: 

de ware god geeft zijn vlees en bloed / Afgoden eisen het jouwe. Hij bedoelde: 

religies die mensenlevens kosten, zijn een bederf van het ware.  

Is de God van Exodus dan een afgod? Nee, maar je kan het zo zien: de Bijbel 

toont dat er ontwikkeling zit in God. God is, om zo te zeggen, klein begonnen. 

Eerst heeft God nog de trekken van een stamgod. Net als de goden van andere 

volkeren. De Bijbel spreekt dan ook aanvankelijk over andere goden alsof ze ook 

bestaan. God is een soort eerste onder gelijken. God hult zich dus in het gewaad 

van de cultuur van die dagen. Met alle geweld die religie kan aankleven. Maar 

gaandeweg verandert er iets. De goden worden onthuld als dode afgoden. Het 

inzicht ontstaat dat God de enige is. En Hij is er niet alleen voor Israël. Hij is de 

Schepper van het Al. En dat niet alleen, in Jezus komt Hij als Alverzoener. 

Ontwikkeling in God 

Er zit ontwikkeling in God. Let wel, dat is iets anders dan: er zit ontwikkeling in 

het godsbééld. Dan doen we alsof God hetzelfde blijft, alleen ons beeld 
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verandert. Maar zou er ook geen ontwikkeling zijn in de Eeuwige zelf? God doet 

niet alleen iets in en met de geschiedenis. De geschiedenis doet ook iets met de 

Eeuwige.  

De Bijbel zelf brengt dat op verschillende plaatsen in beeld. Bijvoorbeeld in het 

boek Jona. Jona moest naar Nineve om de stad de verwoesting aan te zeggen. 

Maar de stad bekeerde zich. Jona hield God vervolgens aan zijn toezegging de 

stad te verwoesten. Maar wat gebeurde? God bekeerde zich! Zo staat het er 

letterlijk. Dat kan dus ook: dat God terugkeert van zijn wegen. 

Beeldmerk 

Over een week vieren wij Pasen. De opstanding van Jezus. Wat betekent de 

opstanding? De opstanding is Gods manier om te laten weten: deze mens toont 

mijn ware gezicht, nu kan er niet meer over mij gesproken worden zonder dit 

trouwe kind.  

Zonder de opstanding hadden wij nooit van Jezus gehoord. Hij zal in onze ogen 

sterven als een mislukkeling. ‘Het is volbracht,’ zal Hij roepen. Maar zelfs zijn 

meest trouwe volgelingen zullen concluderen ‘Het is faliekant mislukt.’ Na zijn 

dood zaten zij geestelijk aan de grond. Ze hadden zijn verhaal nooit de wereld in 

gebracht. Maar de Eeuwige bracht met Pasen Jezus aan het licht als zijn 

evenbeeld. En met terugwerkende kracht gingen zijn leerlingen het zelf pas zien: 

de nederigheid, het lijden, de  nederlaag – alles liet maar één ding zin: goddelijke 

liefde. En ook God zelf was er zo van onder de indruk dat Hij zei: ‘Zo wil ik bekend 

zijn bij de mensen. Jezus is voortaan mijn beeldmerk.’ Dat is Pasen.  

Beelden verspringen 

Zo gaat deze nederige mens zijn lot tegemoet. Op een ezel houdt hij zijn intocht. 

Maar zo zal Hij het beeldmerk worden van de Eeuwige. De Eeuwige die zijn 

geschiedenis van bevrijding aanvankelijk nog met harde middelen schreef. Maar 

die gaandeweg van beeld zal verschieten. Maar is dat niet het kenmerk van elke 

goede relatie: dat de beelden kunnen verspringen? Geen mens blijft hetzelfde. 

Ook God blijft niet hetzelfde. Eén ding blijft: zijn trouw. Maar Hij is veranderbare 

trouw. De weg van zijn meest trouwe kind zal Hem iets doen. Hij zal in dit 

mensenkind zijn diepste mysterie weerspiegeld zien. Jezus zal God voorstellen 

aan zichzelf.  
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Wil de ware God opstaan? Hij zal in dit mensenkind opstaan. Een God die geen 

levens eist, maar zijn leven geeft. Niet een God die hard slaat, maar die geslagen 

wordt. Die geen eerstgeborenen doodt, maar die in zijn eerstgeborene zelf door 

de dood zal gaan. Dat we Hem zo mogen leren kennen en vertrouwen.  


