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Preek van 31 december 2017 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

HET DOEK GAAT DICHT 

Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 

(Lucas 2,40) 

Biografieën 

Ik lees graag biografieën: de levensverhalen van bekende personen. Nog niet zo 

lang geleden had je dan in Nederland reden tot klagen. Er verschenen er namelijk 

niet zoveel in ons taalgebied. Maar we gaan gelukkig Engeland en Amerika 

achterna. Daar zijn biografieën al veel langer een populair genre.  

Niet dat je er altijd van opknapt. Sterker, wie biografieën leest, weet dat waar 

mensen uit willen blinken dat vaak ten koste gaat van hun omgeving. Wanneer 

er een groot vuur van ambitie brandt in iemand, is er altijd wel iemand anders in 

zijn omgeving die zich er aan vérbrandt. Zoiets legt een biografie bloot. Maar 

gelukkig ook de goede kanten. Zo is mij van de biografie over schrijver Gerard 

Reve bijgebleven dat hij als kind al religieuze gevoelens had en de Bijbel las. 

Wonderlijk, omdat hij opgroeide in een steil atheïstisch en communistisch gezin. 

Zo kom je vaak interessante dingen te weet. Je krijgt als lezer als het ware een 

blik in iemands leven met het alziend oog van God.  

Sober 

Nu zou je zeggen dat, als de evangelisten beginnen te vertellen over de Zoon van 

God, dat ze ook een soort biografie gaan schrijven. Een overzicht over heel zijn 

leven. Maar dat doen ze niet. Sterker, ze slaan het grootste stuk over.  

Lucas en Matteüs beginnen te vertellen over zijn wonderbaarlijke geboorte. 

Maar dan gaat het doek voor lange tijd dicht. Lucas biedt nog wel even een 

inkijkje als Jezus twaalf is. Maar dat is ook alles. Het doek gaat pas weer open op 

hij een jaar of dertig is. En Marcus en Johannes maken het helemaal bont. Die 

beginnen pas met die dertigjarige Jezus. Zij melden niet eens een engel of een 

stal. Nee, pats boem: meteen terzake. 
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Vragen 

Nou ja, ter zake? Als de boodschap waar is dat in Jezus God zelf mens met de 

mensen werd, dan had ik weleens iets willen weten over zijn kindertijd. Speelde 

hij met kinderen uit de buurt? Vast wel. En hoe keken zijn vriendjes en 

vriendinnetjes tegen hem aan? Hoe was hij in zijn tienerjaren? Het enige wat wij 

horen, is dat zijn wijsheid opviel. Maar er valt toch nog veel meer te weten? 

Wat heeft hij gedaan tot zijn dertigste? Had hij weleens ruzie met jongens in de 

buurt? Ging hij in de leer bij Jozef, zijn vader? Het verhaal gaat dat ook Jezus 

timmerman was. Dat betekent dat hij handwerksman was en in en om Nazareth 

zijn werkdomein had. Schaven en beitelen en hameren. Dat moet hij dan jaren 

gedaan hebben. Maar daar horen wij niets van. Ja, als hij later in de 

schijnwerpers komt, horen we zijn dorpsgenoten zeggen: ‘Dat is toch de zoon 

van Jozef?’ Alsof ze verbaasd zijn dat hij zo populair is. Dat had zij niet in hem 

gezien. 

Uiterlijk? 

Nee, het evangelie biedt ons bar weinig gegevens. De liefhebber van biografieën 

komt in de evangeliën niet aan zijn trekken. Ze melden zelfs niet hoe hij eruit 

heeft gezien. Ja, wij hebben een knappe man met een baard en lange haren van 

hem gemaakt. Dat is inmiddels zo vanzelfsprekend geworden dat we niet beter 

weten. Duizenden afbeeldingen hebben dat er bij ons ingeslepen. Maar de 

evangeliën melden er met geen woord over.  

Paulus maakt het nog bonter. Die schrijft zelfs dat wie Jezus bij leven nog gekend 

heeft, dat allemaal maar moet vergeten. Het draait maar om twee dingen: kruis 

en opstanding. Veel meer hoef je niet over Jezus te weten. Onze 

geloofsbelijdenis gaat al met grote stappen door het leven van Jezus: ze stapt 

van ‘geboren uit de maagd Maria’  over naar ‘die geleden heeft onder Pontius 

Pilatus’. Maar Paulus slaat zelfs Maria over. 

Speculaties 

Het is dan ook geen wonder dat door die schaarse gegevens de verbeelding in 

de loop der eeuwen toch geprikkeld werd. Zou Jezus bijvoorbeeld nooit verliefd 

zijn geweest, vroegen mensen zich af. Hij moet toch ook een mens met 
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hormonen zijn geweest? En wonderlijk, al die vrouwen later om hem heen die 

hem samen met de discipelen volgden. Hoe moet je dat zien? 

Het wordt dan al snel ingevuld. Denk aan die bekende voorstelling dat Jezus en 

Maria van Magdala geliefden van elkaar waren. Al eeuwenlang duikt elke keer 

die speculatie op. Tot in de musical ‘Jesus Christ Superstar’ toe. Dat kun je gek 

vinden. Maar dan hadden de evangeliën ons maar wat meer moeten laten zien 

van zijn leven.  

De camera’s 

Maar dat doen ze niet. En: ze doen het alle vier niet. Zelfs de evangeliën die iets 

willen melden over zijn geboorte, laten daarna het doek zakken totdat het 

pakweg dertig jaar later weer opgaat. Daar moet toch een reden voor zijn? 

Misschien kunnen we er twee bedenken. 

Allereerst: we hoeven het niet te weten. Het is niet nodig voor het doel dat de 

evangeliën hebben. Wat dat doel is? Te laten zien dat Jezus beeld van God is. 

Maar denk bij dat beeld niet aan de beelden die onze camera’s maken. Die tonen 

alles wat ze maar voor hun lens krijgen. De beelden van camera’s zijn dan ook 

vaak onbarmhartig. Nee, het beeld waar het in het evangelie om gaat is dat van 

de icoon. Bij een icoon draait de blikrichting zich om. Daar gaat het niet zozeer 

om het object van onze blik; in en door een icoon worden wij zélf aangekeken. 

Icoon 

Ik leg het graag nog een keer op de volgende manier uit. Een aantal jaren geleden 

was er een schilderij van Vermeer te zien in het Rijksmuseum. Het was er tijdelijk 

want het was geleend van een museum in Washington. Nu ben ik een enorme 

bewonderaar van Vermeer, dus ik erheen. Maar toen ik het gezien had ging ik 

nog even wat andere zalen bekijken, want ja, je bent er nu toch. Ik stond toen 

voor het zelfportret van Rembrandt als de apostel Paulus. Het is al een wonder 

als je in het drukke Rijkmuseum alleen kunt zijn met dat schilderij en dat geluk 

had ik. Maar het wonder dat zich toen voltrok was nog groter. Want toen ik mnet 

aandacht naar dat schilderij keek, deed ik de wonderlijke ervaring op dat de 

blikrichting zich omkeerde: iets in en door dat schilderij keek mij aan! 

Terug naar het evangelie. Waarom hebben wij zo weinig biografische gegevens 

van Jezus? Omdat de gegevens die de evangeliën ons tonen voldoende zijn voor 
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wat ze willen zijn: een icoon zijn van de levende God. Wij hoeven geen alles 

doordringend inkijkje in het leven van Jezus. Het gaat hier om: in en door het 

evangelie van Jezus kijkt de onzichtbare God ons aan. Hij gaat schuil in en achter 

het ‘schilderij’ dat de evangelisten schilderden. Om God te ervaren in Jezus 

hebben wij geen biografie nodig, maar een icoon.  

In stilte 

Dat is de eerste reden die je kunt bedenken voor het ontbreken van veel 

biografische gegevens. De tweede is dit. Denk eens aan prinses Amalia. Ze is nu 

14 jaar. Maar vanaf haar geboorte weet iedereen dat zij later koningin van 

Nederland wordt. Daarom staat ze in de spotlights. Maar hoe onbarmhartig is 

dat licht van de spotlights. Er is gelukkig een terughoudend beleid met 

betrekking tot het volgen van het koninklijk huis. Maar ook de kinderen komen 

niet helemaal uit onder persmomenten of de muskieten van de roddelpers. Met 

alle gevolgen van dien. De oordelen zijn niet van de lucht. Amalia zou aan de te 

dikke kant zijn, wat harkerig ogen, misschien een tikkeltje arrogant zijn. Wat de 

blik van de publieke opinie doet, is de ander gevangen zetten in vaststaande 

beelden. Letterlijke beelden, zoals de foto’s in roddelbladen. Maar ook gevangen 

in kille oordelen.   

Maar wat Amalia nodig heeft is een voorbereidingsperiode. Een periode waarin 

zij kan groeien. En groeien, dat kan een mens het best in stilte, in de luwte, in de 

verborgenheid. Je moet met rust gelaten worden. Zoals een waterlelie zich onder 

water terugtrekt om daar de knop te laten groeien die straks als het zomer is aan 

de oppervlakte komt en open bloeit.  

Het mysterie moet groeien 

Waarom horen wij ruim achttien jaar niets over Jezus? Omdat wij daar niets mee 

te maken hebben. Hij moet kunnen groeien, winnen aan innerlijke kracht. Het 

geheim moet ‘onder water’ kunnen rijpen. En daar groeit het mysterie om straks 

in volle glorie aan de oppervlakte open te bloeien. Hij moet kind kunnen zijn. 

Tiener kunnen zijn. Volwassen kunnen worden. Zonder dat het oog van de 

publieke opinie onbarmhartig in zijn leven loert.  

En zo wordt God echt mens. Want heeft ook niet elk kind de tijd nodig om naar 

eigen aard en ritme te kunnen worden wie het is? Het is dan ook de vraag of het 

monitoren en toetsen van kinderen al vanaf de kleuterleeftijd zo bevorderlijk is. 
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Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de speelbehoefte van kinderen. 

Maar het testen gebeurt binnen het grote kader van een maatschappij waarin 

prestaties maatgevend zijn. Maar moet je een kind vooral niet zorgeloos kunnen 

spelen? Hoeveel kinderen zie je nog buiten spelen? De evangelisten laten de 

opgroeiende Jezus buiten spelen. Buiten het oog van de camera’s. In gedachten 

zie je hem joelend met anderen over het schoolplein gaan. Maar alleen in 

gedachten. We moeten hem met rust laten. Alleen in die rust kan het mysterie 

in hem gaan groeien en tot volle wasdom komen – het mysterie dat alleen God 

zo goed kent.  

 


