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EEN NIEUWE KANS 

Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal net zo 

sterven als zij. (Lucas 13,5) 

Een schokgolf 

In 1755 werd de stad Lissabon getroffen door een aardbeving van enorme 

kracht. De beving werd gevolgd door een tsunami en een brand. Tienduizenden 

mensen kwamen om het leven. De beving deed ook heel de Europese filosofie 

en theologie op hun grondvesten schudden. Hoe viel deze catastrofe te rijmen 

met het bestaan van God? Die gebeurtenis geldt als een ommekeer in Europese 

cultuur: het geloof kwam op losse schroeven te staan.  

Toch denk ik dat die vraag van alle tijden is. ‘Waarom?’ – de schreeuw galmt al 

eeuwenlang tegen de wanden van een donker en zwijgend heelal. Er gebeuren 

eenvoudig teveel dingen waarbij niet alleen je verstand, maar ook je geloof 

stilstaat. Verdun - Ieper - Auschwitz - Cambodja - Rwanda - Islamitische Staat. 

Waarom? 

Maar die vraag werd niet pas na Lissabon geboren. Je komt hem in de Psalmen 

al tegen. Er is zelfs een heel Bijbelboek aan gewijd: het boek Job. En ook mensen 

uit de tijd van Jezus kenden de vraag.  

Twee berichten 

Op een dag kwamen er mensen met een gruwelijk bericht bij Jezus. De Romeinse 

stadhouder Pilatus had een slachting aan laten richten onder Galileeërs. Wat er 

precies is gebeurd, weten we niet. Maar het meedogenloze optreden van Pilatus 

past bij het beeld dat ook uit andere bronnen oprijst: hij was een ongehoord 

wreed heerser. Waarschijnlijk waren zijn slachtoffers pelgrims die in de tempel 

van Jeruzalem offers brachten. Nu waren die Galileeërs misschien ook geen 

lieverdjes. Galilea was een provincie met veel opstandelingen. Maar de 

wreedheid van Pilatus sloeg alles. Het was het gesprek van de dag.  

Toevallige omstanders van Jezus vertelden het hem. En waarschijnlijk koppelden 

ze er ook de ingesleten verklaring aan, die mensen bij het lijden verzinnen: de 
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verklaring dat God er achter moest zitten. De zogenaamde ‘boontje komt om zijn 

loontje’-theologie. Het zal wel een straf zijn. Dat is bijna een psychologisch 

mechanisme, ook bij de slachtoffers zelf: ik zal wel iets fout gedaan hebben.  

Maar ook omstanders kunnen zo reageren. Laatst hoorde ik van mensen die ooit 

een gehandicapt kind kregen. Orthodoxe dorpsgenoten zeiden tegen elkaar dat 

het een straf was. Met die oplossing kwamen ook de mensen bij Jezus. Misschien 

ook met de verlegenheid over dat antwoord, want de meeste mensen zijn niet 

zo hardvochtig. Ze wilden weleens weten hoe hij daar over dacht. Hadden ze het 

misschien mis? Ze hoopten het misschien wel.  

‘Zeker niet’ 

‘Denken jullie dat die Galileeërs slechtere mensen waren dan jullie?’ zei hij. En 

rondkijkend zag hij de verlegenheid in hun ogen. Maar Jezus gaf resoluut twee 

dikke strepen door dat geloof van ‘eigen schuld, dikke bult’. En om elk 

misverstand uit te sluiten gaf hij zelf ook nog een actueel voorbeeld. Die achttien 

mensen die pas waren omgekomen bij het instorten van de toren van Siloam in 

Jeruzalem, was dat dan een straf van God? ‘Zeker niet,’ zei Jezus. Zeker niet – tot 

twee keer toe benadrukte Jezus het.  

Maar wat was dan voor hém de verklaring? Dat is nu het wonderlijke: Jezus heeft 

nooit een verklaring van het lijden gegeven. Wij zoeken altijd een antwoord. De 

oude theologie zei: ‘Alles wat er gebeurt is Gods wil – dus ook het lijden.’ De 

nieuwe theologie zei: ‘Welnee, God wil het lijden niet, Hij lijdt juist méé!’ 

Vervolgens is er altijd wel iemand die zegt: ‘Maar wat hebben wij aan zo’n God 

die aan de zijlijn van de geschiedenis alleen maar meehuilt? Hij zou toch alles 

anders maken?’ Zo roept elk antwoord een nieuwe vraag op. Maar Jezus heeft 

nooit een antwoord gegeven. Sterker nog, zijn eigen leven zal eindigen met die 

waarom-vraag. ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?’ Hij zal het 

schreeuwen aan het kruis waaraan diezelfde meedogenloze Pilatus hem zal laten 

kruisigen. Jezus heeft het lijden nooit verklaard, maar wel gedeeld. En: hij heeft 

het lijden van anderen altijd bestreden.  

‘Zeker niet’ – met die ferme toon gaf Jezus een dikke haal door de theologie van 

‘ze zullen wel wat op hun kerfstok gehad hebben’.  
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De zakenman 

Maar waarom kwam daar zo bits achteraan: ‘Als jullie niet tot inkeer komen, zul 

je allemaal net zo sterven’? Wat bedoelde hij met ‘net zo’? Haalden hij om zo te 

zeggen die ‘boontje komt om zijn loontje’-theologie, die hij net door de voordeur 

buiten had gezet, nu door de achterdeur weer niet naar binnen?  

Ach ja, dan vat je de woorden ‘net zo’ op als: op dezelfde verschrikkelijke manier. 

Dan klinkt het inderdaad onheilspellend. Alsof die vergeldingstheologie nog 

steeds in het pand rondwaart. Maar dat zou vreemd zijn. Dan zou Jezus zichzelf 

tegenspreken. Ik denk dan ook dat er iets anders mee bedoeld is. Ik heb daarvoor 

even een omweggetje nodig. 

Stel een zakenman die altijd keihard heeft gewerkt en zichzelf nooit gespaard 

heeft, komt van de ene op de andere dag in het ziekenhuis. Hij heeft 

hartproblemen. Tien tegen één dat, als de eerste dreiging weg is, er bij zo iemand 

een mentaal proces op gang komt waarbij hij de balans opmaakt van zijn leven. 

Hij is immers hardhandig van de snelweg van het leven afgehaald, staat nu in de 

parkeerstand en heeft dus alle tijd om na te denken. Dan kan het gebeuren dat 

zijn ogen ineens open gaan en dat hij denkt: ‘Ik ben ook gek geweest! Al dat 

sloven en slaven. Ik had alleen maar hart voor de zaak. Nu zie ik dat de zaak voor 

mijn hart ging. Ik heb mijn dierbaren en mezelf ernstig tekort gedaan. Als ik hier 

uit kom ga ik het heel anders aanpakken.’ 

Wat die man ontdekt is het niet-geleefd leven. Of zelfs het verkeerd-geleefd 

leven. Hij ziet waar hij al die tijd geen oog voor had of wilde hebben, hij ontdekt 

dat hij voorbij geleefd heeft aan de essentie van het leven.  

‘Later’ 

Die zakenman is natuurlijk geen uitzondering. Het overkomt de meesten van ons. 

Je leeft je leven. Je aandacht wordt opgeëist door van alles en nog wat. Het 

moderne leven laat je vaak ook geen keus. Je moet mee in de tredmolen. Maar 

voor je het weet leef je aan de essentie van het leven voorbij. Je weet het diep 

van binnen misschien ook wel. Maar je denkt: dat komt later nog wel.  

U met maar eens opletten hoe vaak wij het woord ‘later’ gebruiken. Dat begint 

al als we klein zijn: ‘Later als ik groot ben dan word ik politieagent.’ Maar als we 

groot zijn, gebruiken we het woord nog steeds. ‘Later, als ik mijn studie heb 

afgerond.’ ‘Later, als de kinderen groot zijn dan…’, ‘Straks, als ik met pensioen 
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ben…’ Maar dan kan het gebeuren dat je stil wordt gezet. Er gebeurt iets met 

jou, je man of vrouw, je zus. Een diepingrijpende gebeurtenis. Dan krijg je er oog 

voor: het meest wezenlijke van het leven heb ik uitgesteld, op de lange baan 

geschoven, genegeerd, weggedrukt, aan voorbij geleefd. Dan mag je trouwens 

nog van geluk spreken, want jij kunt het nog navertellen. Jij hebt nog de kans om 

het roer om te gooien. De mensen die plotseling uit het leven werden weggerukt 

niet meer.  

Het roer om 

Terug naar die woorden van Jezus. ‘Als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie 

net zo sterven.’ Net zo – daarmee bedoelde hij: zonder nog de balans van hun 

leven op te kunnen maken, zonder de kans het roer nog eens om te gooien. Met 

andere woorden: Jezus keerde de vraag van het begin, naar het ‘waarom’ van 

die verschrikkelijke gebeurtenissen, om naar een andere vraag: wat doe jij 

ermee?  

Dat Jezus dat bedoelde wordt nog eens onderstreept door het beeld van de 

vijgenboom dat hij gebruikt. Die gaf geen vrucht. Tijd om hem om te hakken, zou 

je zeggen. Maar de wijngaardenier zei: ‘Heer, laat hem nog even staan, met wat 

meer verzorging zal hij het misschien nog gaan doen.’ Kijk, daar zit God wel in 

het verhaal. De God van Jezus haalt niet omver, hij heeft geduld. Wij leven dus 

in de tijd van Gods geduld. De hemel denkt: ‘Het wordt misschien nog wat met 

de wereld.’ God grijpt niet rigoureus in. Hij verzorgt. Een beetje spitten hier, een 

beetje mest daar. Met de hoop dat de wereld, nee, dat wij vruchten voort zullen 

brengen. Dat ons leven niet vruchteloos zal zijn. 

De boodschap van Jezus: grijpt die kans. Laat hem niet voorbij gaan. Bekeer je. 

Keer je om naar het meest wezenlijke. Bekering is misschien voor ons een te 

belast woord. Laat ik dan dit beeld gebruiken. Je moet af en toe gestemd worden. 

Een gitaar raakt gaandeweg ontstemd. Dat heb je als je alleen speelt niet zo snel 

door. Maar als je samen met iemand speelt, merk je het. Of hij gaat regelrecht 

vals klinken. Dan moet je hem op de juiste toonhoogte brengen. Daar is een 

stemapparaat voor.  

Ons leven dreigt door het leven van alledag ook telkens ontstemd te worden. Je 

blijft maar doorgaan. Maar anderen merken het vaak nog eerder dan jij: je bent 

uit toon. Het is dan ook zaak je leven af te stemmen op het meest wezenlijke: 
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Gods stemapparaat – de man van Nazaret, die ons leerde: de wereld zit soms 

beroerd in elkaar, maar jij kunt haar een beetje beter maken.  

 


