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Preek van 8 april 2018,  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 
 

MODERNE HEILIGEN: MARTIN LUTHER KING 

Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. 

(Amos 5,24) 

Profetisch 

Deze woorden van de profeet Amos hoorden tot de lievelingswoorden van 

Martin Luther King. Hij heeft ze vaak geciteerd. Daarom zeggen deze woorden 

ook veel over wie hij zelf was en waar hij voor stond. King herkende zich in het 

algemeen in de woorden van Israëls profeten. Hij nam hun taalgebruik in zijn 

redevoeringen en preken over. Een taal die rijk is aan beelden en metaforen. 

Want profetische taal is poëtische taal. Maar wel een poëtische taal die een 

streng appel doet op morele waarden als recht en gerechtigheid.  

De toespraken die King hield, werden getekend door dit profetisch karakter. 

Denk aan zijn beroemde toespraak ‘I Have a Dream’. Het maakte hem zelf tot 

een profeet. Protestanten kennen officieel geen heiligen. Maar naast Dietrich 

Bonhoeffer geldt King in protestantse kring als een toonbeeld van geleefd geloof.  

Grimmig 

Vijftig jaar geleden werd hij omgebracht. De dag voor zijn dood sprak hij er 

nadrukkelijk over. Maar al veel eerder hield hij er rekening mee. De situatie in 

Amerika in die dagen was uiterst grimmig.  

Met name in de zuidelijke staten was de positie van zwarte Amerikanen 

schrijnend. Rassenhaat regeerde de straten en steden. Rassenscheiding was bij 

wet geregeld. De Ku Klux Klan zorgde voor angst en terreur als zwarten 

opstonden voor hun rechten. Bomaanslagen op zwarte kerken en lynchpartijen 

waren geen uitzondering. Zwarten leefden meestal in diepe armoede. En dat te 

midden van blanke bevolking die zich trots tooide met de naam ‘christelijk’. 

Kind van het zuiden 

Dr. King zelf was een kind van het zuiden. Hij kwam uit een gegoed gezin. Want 

al was het een kleine minderheid, er waren Afro-Amerikanen die zich 
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maatschappelijk opgewerkt hadden. De vader en grootvader van King waren 

dominee. Nadat zijn vader een studiereis had gemaakt naar Duitsland, kreeg de 

kleine Martin als tweede naam Luther, naar de grote kerkhervormer.  

Het milieu waaruit hij afkomstig was, zouden we vandaag ‘fundamentalistisch’ 

noemen. Toen Martin jr. zelf theologie ging studeren ging er dan ook een totaal 

andere wereld voor hem open. Hij maakte kennis met de liberale theologie. Het 

heeft zijn latere leven gestempeld. Toch leverde hij zich niet uit aan de liberale 

theologie. Hij zag er de sterke kanten van. Vooral dat je als gelovige ook je 

verstand moest en mocht gebruiken. Maar het hart kwam er tekort, vond hij. 

Maar hij studeerde gretig. Hij deed een brede theologische en filosofische kennis 

op. En vooral: hij leerde goed preken. 

De strijd 

In 1954 werd hij dominee in Montgomerey. En daar gebeurde iets dat zijn leven 

zou veranderen. In 1955 weigerde Rosa Parks in de plaatselijke bus om op te 

staan voor een blanke. Ze werd gearresteerd. King leidde als reactie een boycot 

van de busmaatschappij die bijna een jaar zou duren. King was al betrokken bij 

de strijd om burgerrechten. Maar vanaf dat moment wordt hij de leider die 

letterlijk en figuurlijk voorop zal lopen in de strijd om rechtvaardigheid.  

Die strijd zou in de loop der jaren drie punten gaan  omvatten: 1) de opheffing 

van de rassenscheiding, 2) het recht voor zwarten om te stemmen, 3) de strijd 

tegen armoede. De eerste jaren richtte de strijd zich vooral tegen de 

rassenscheiding. Hoezeer haat harten regeerde, bleek uit de reacties van de 

blanke bevolking toen zwarten voor hun rechten op begonnen te komen. Als 

bijvoorbeeld jonge zwarte mannen en vrouwen naar school of universiteit 

wilden, werden ze onder politiebegeleiding gebracht, omringd door 

angstwekkende meutes die hen bespuugden, bedreigden en uitscholden. 

Geweldloos 

King zelf heeft die dreiging ook aan den lijve ondervonden. Drie keer vond een 

bomaanslag plaats op zijn huis. Hij kreeg in de loop der jaren stenen naar zijn 

hoofd, werd een keer gestoken. Hij werd beschimpt en dwarsgezeten door de 

politie en de FBI. En telkens hing er de dreiging boven zijn hoofd dat de strijd 

hem fataal zou worden. En toch hield hij vast aan de weg die hij zelf wilde 

bewandelen: de weg van geweldloosheid. 
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Hij vond een voorbeeld in Mahatma Ghandi die de strijd van de Indiërs om 

vrijheid ook geweldloos had gestreden. Maar voor King was geweldloosheid ook 

de weg die zijn eigen geloof hem wees. Kwaad moest niet met kwaad bestreden 

worden. Het kwaad brengt scheidingen en competities tussen mensen. De slang 

uit het paradijs spreekt nog steeds. ‘De ander is jouw concurrent,’ zo sist hij nog 

dagelijks, ‘de ander is niet te vertrouwen.’ En die ander kan God zijn, maar ook 

je medemens. Maar King was diep van overtuigd dat mensen niet bedoeld waren 

als concurrenten van elkaar, maar als bondgenoten. De strijd tegen het kwaad 

moest dan ook gevoerd worden met middelen die de ander van binnenuit 

zouden overtuigen. Zo zouden mensen weer broeders en zusters worden. 

‘The Lawd’ 

Dat leverde hem ook in zwarte kringen zeker niet altijd bijval op. De geschiedenis 

heeft King aangewezen als de grote voorman van zwarte burgerrechten. Maar 

door militante mensen uit eigen kring werd er destijds vaak kleinerend over King 

gesproken. ‘The Lawd’ werd King door andere leiders smalend genoemd, omdat 

hij het zo vaak over ‘de Heer’ had. ‘Uncle Tom’ was een andere kwalificatie, naar 

de romanfiguur uit ‘De hut van oom Tom’ die in de ogen van veel zwarten maar 

een slaafs persoon was.  

Nee, King was in zijn dagen niet de onbetwiste leider. Zijn keuze voor 

geweldloosheid werd vaak uitgelegd als lafheid. En zelfs onder collega-

predikanten met wie hij schouder aan schouder streed, was er vaak jaloezie. De 

barst van het kwaad liep ook door zijn eigen beweging. 

Druk 

Terugkijkend kunnen we ons nauwelijks een voorstelling maken van de druk 

waaronder deze man heeft geleefd. Doodsdreigingen van blanken, bespioneerd 

door de FBI, beschimpt door andere zwarte leiders, jaloers bejegend door 

kompanen. De druk moet gigantisch zijn geweest. Zelden even vakantie. En altijd 

van huis. Want King reisde ononderbroken het hele land door om overal leiding 

te geven aan de beweging. 

Die druk heeft ook z’n tol gehad. King kon niet altijd de verleiding weerstaan om 

even vergetelheid te zoeken in de armen van andere vrouwen. Toen de FBI 

ervoor zorgde dat King’s vrouw Coretta dit te weten kwam, verhoogde dit de 

druk nog eens extra. Hij kampte met heftige schuldgevoelens. Gevoelens die ook 



4 

 

weleens gedempt werden met whisky. Nee, King was zeker geen heilige in de zin 

van: een kreukvrij mens.  

De keukenbekering 

Maar één ding hield hem overeind: de ervaring die later bekend werd als de 

zogenaamde ‘keukenbekering’. Op een nacht werd King gebeld. Een onbekende 

bedreigde hem met de dood. Hij schreef er zelf dit over: 

Het leek alsof alle angsten tegelijk op me neerdaalden. Het was me teveel 

geworden. Ik ging uit bed om even wat rond te lopen. Uiteindelijk ging ik naar de 

keuken en zette ik een pot koffie. Ik stond op het punt om het op te geven. […] 

Met mijn hoofd in mijn handen boog ik me naar de keukentafel en sprak ik hardop 

een gebed uit. De woorden die ik tot God sprak herinner ik me alsof ik ze gisteren 

gesproken had. ‘Ik ben hier om te staan voor wat ik geloof dat juist is. Maar nu 

ben ik bang. De mensen verwachten leiderschap van mij en als ik voor hen sta 

zonder enige kracht of moed, zullen zij ook wankelen. Ik heb er geen kracht meer 

voor. […]’ Op dat moment ervoer ik de aanwezigheid van God zoals ik die nooit 

eerder had ervaren. Het leek alsof ik een stille bemoediging van een innerlijke 

stem hoorde, die zei: ‘Sta op voor rechtvaardigheid, sta op voor de waarheid. God 

zal altijd naast je blijven staan.’ Bijna meteen verliet de angst me.  

Woorden 

Het was die ingrijpende ervaring die hem op de been zou houden. Het gaf hem 

het onwankelbare geloof en vertrouwen dat hij tot zijn taak geroepen was. En 

dwars tegen alle weerstanden in, van buitenaf en van binnenuit, groeide uit hem 

een profeet van de twintigste eeuw.  

De ‘I Have a Dream’-toespraak die hij in 1963 hield in Washington geldt als de 

meeste legendarische toespraak van de 20ste eeuw. Wie zegt dat woorden maar 

woorden zijn, moet nog maar eens goed luisteren. Het zijn woorden die nog altijd 

diep raken. Woorden die na 55 jaar nog mensen inspireren en in beweging 

zetten. Het woord is een machtig wapen voor wie geweldloos de wereld wil 

veranderen. Wie niet even huivert bij de laatste woorden van die toespraak 

‘Eindelijk vrij! Eindelijk vrij! Dank God almachtig, wij zijn eindelijk vrij!’ – wie bij 

die woorden niet even huivert, moet zich ernstig afvragen waar zijn hart zit. 
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De erfenis 

Maar tegelijk moet je vragen: wat is er van die droom uitgekomen? Hoe vrij zijn 

mensen geworden? Meteen na de dood van King braken er in talloze steden van 

Amerika heftige rellen uit. Het leek wel burgeroorlog. Er brak een woede los die 

zijn weerga niet kende. Maar in hoeverre is die woede gestild? 

Twee jaar geleden reisde ik door het diepe Zuiden van Amerika. Ik zag met eigen 

ogen de diepe armoede waarin met name de zwarte bevolking nog leeft. En dan 

zag ik nog niet eens de getto’s, want daar kun je beter niet komen. Tijdens dat 

verblijf schoot een blanke jongen in Charleston negen zwarte kerkgangers in 

koele bloede dood. En overal wapperde toen nog op overheidsgebouwen de vlag 

van de federatie die ooit de slavernij in het vaandel had. Hoeveel is er eigenlijk 

veranderd? Gaf King zijn leven niet voor niets? Toch zag ik een hoopvol teken. 

Op de begrafenis van de slachtoffers van Charleston was de toenmalige 

president aanwezig. Hij zong er in zijn eentje ‘Amazing Grace’ – ‘Wonderlijke 

genade’. Die president was Amerika’s eerste zwarte president, Obama.  

Racisme 

Er wordt wel gezegd dat zonder Martin Luther King Amerika nog geen zwarte 

president had gehad. Maar niemand die het met zekerheid weet. Wat we wel 

weten is dat King hoop heeft gewekt en nog steeds wekt in de harten van vele 

mensen. Hij deed dat door de liefde te laten prevaleren. Niet een liefde die de 

dingen sust en wegmasseert. Dat is geen liefde, dat is sentimentaliteit al dan niet 

gevoed door angst. Echte liefde verdrijft angst. Ook de angst om het kwaad van 

racisme bij de naam te noemen. Maar liefde kent andere middelen dan de haat 

die zij bestrijdt. Ze strijdt met hoop. 

Ook ons land kent nog steeds racisme – verborgen of onverholen. Zolang jonge 

mensen met allochtone namen steevast onder op de sollicitatiestapel komen, is 

er ook in onze samenleving iets mis. Als Joden in Amsterdam niet over straat 

kunnen zonder over hun schouders te kijken, hebben ook wij een probleem. Als 

discussies over zwarte Piet sommige blanke Nederlanders op hun achterste 

benen zet en aanzet tot racistische reacties, hebben wij nog niet de samenleving 

waar profeten voor stonden. En laten we eerlijk zijn: de slang die verdeeldheid 

zaait, sist ook nog dagelijks in ons hart. ‘Laat het recht stromen als water, en de 
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gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek’ – die woorden moeten ook wij 

nog steeds ter harte nemen. Haat en tweedracht zijn letterlijk uit de boze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


