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Preek van 24 maart 2019, 3de van de 40 dagen  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

HET LUISTEREND OOR VAN ZIJLDIJK 

Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is 

opgelegd gehoord. (Exodus 6,5) 

Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos 

als ze waren door de zware dwangarbeid. (Exodus 6,9) 

Treurnis achter muren 

‘Het luisterend oor van Zijldijk’ werd hij genoemd, dominee Fennema. Hij nam 

begin dit jaar afscheid. Hij was predikant in het Groninger aardbevingsgebied. Ik 

kwam zijn naam toevallig tegen in een interview op een website. Daarin zegt hij 

dat hij het als zijn belangrijkste taak zag om te luisteren.  

Hij vertelt: ‘Elk huishouden heeft een aardbevingsverhaal. Ik heb zeker een 

persoon van zelfmoord kunnen afhouden. Anderen heb ik doorverwezen naar 

specialisten. […] Ik kwam bijvoorbeeld bij een gezin dat in een boerderij woonde. 

Telkens als ik er weer naartoe ging moest ik door een andere deur, omdat er weer 

schade aan de boerderij was. Een ander echtpaar is gevlucht voor de 

aardbevingsellende. […] Een ander, jong gezin met kinderen, zat er psychisch 

helemaal doorheen. Wat een ellende. Er zit heel veel treurnis achter de muren.’ 

Een spoor van zwijgen 

Er gaat niets boven Groningen, wordt wel gezegd, maar ónder Groningen zit 

voldoende. Gas om te beginnen. Nederland heeft er lang van geprofiteerd. Maar 

de grond ging schudden. Steeds frequenter en harder. Anne Vegter schreef daar 

een gedicht over met de slotregels: ‘Een spoor van zwijgen kronkelt door dit land, 

/ een diepe frons trekt door de aarde’. 

Een spoor van zwijgen – ja, Groningen is wel telkens in het nieuws. We zien de 

gestutte boerderijen, huizen met scheuren. Je vindt het erg. Maar ik moet 

bekennen: lang sta ik er nu ook weer niet bij stil. U misschien ook niet. Ja, als je 

mensen kent die er wonen. Maar verder? Buiten Groningen is er geen grote 

verontwaardiging te merken. Wel een spoor van zwijgen. ‘Maar hun huis is hun 
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huid,’ schreef dezelfde Anne Vegter, ‘Valt de huid van ze af zijn de mensen naakt 

als dieren.’ 

Vertrouwen 

Ze bedoelde: het veroorzaakt trauma’s. En wat zijn de kenmerken van een 

trauma? Er zijn er vele. Maar één ervan is: verlies van vertrouwen. In dit geval: 

vooral verlies vertrouwen in de overheid. Aanvankelijk leek dat vertrouwen weer 

op te flakkeren door beloftes van de minister. Maar het ambtelijk apparaat werkt 

kennelijk zo vertragend, dat alle hoop weer is vervlogen. Op een ondergrond van 

radeloosheid lijkt het plantje van vertrouwen meteen weer te verschrompelen. 

De mensen zijn murw geslagen. 

Ook Mozes trof murw geslagen mensen aan. Toen hij God op zijn weg had 

getroffen, kreeg hij een opdracht mee. Hij moest een boodschap aan de 

Israëlieten brengen. Een boodschap van bevrijding. Ze zouden van de doem van 

hun harde slavenbestaan bevrijd worden. Je zou zeggen: de Israëlieten moeten 

dus een gat in de lucht hebben gesprongen. Maar het omgekeerde was het geval: 

ze reageerden met onwil en wantrouwen. Het trauma zat te diep. 

Weerstanden tegen bevrijding 

Bevrijding klinkt mooi. En het is zelfs het grote thema van heel de Bijbel. Maar 

bevrijding gaat zelden zonder strijd of weerstand. Neem alleen al de weerstand 

van Mozes zelf. Hij wil de rol van boodschapper eigenlijk niet. Hij is als de meeste 

mensen: hij wil geen gedoe. Hij houdt zijn leven het liefst zo eenvoudig mogelijk. 

Het leven is immers ingewikkeld genoeg. ‘Kunt u niet een ander vragen?’ God 

moet eerst door zijn weerstand heen. 

En dan is er nog de farao. ‘Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert,’ 

laat de Bijbelschrijver God zeggen. Vreemde wending. Wie wil er nu een 

bevrijding op touw zetten door die eerst te verhinderen? Maar de Bijbelschrijver 

bedoelt: de te verwachten strijd en tegenstand is óók in Gods hand. Farao is maar 

een kleine jongen. Hij zal zeker tegenstand bieden. De strijd zal niet gemakkelijk 

zijn. Maar vrees hem niet. De tegenstand is verdisconteerd. Uiteindelijk houdt 

niets Gods plan tegen.  
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Tekort aan geest 

Weerstand van Mozes en uiteraard die van de Farao -. Maar de vreemdste 

weerstand is die van het volk zelf. De boodschap van bevrijding stuit op 

dovemansoren. De Israëlieten waren te moedeloos geworden. Ze konden 

eenvoudigweg geen vertrouwen meer opbrengen. De werkelijkheid kan alle 

vertrouwen verpletteren. 

Letterlijk staat er zoiets als ‘zij wilden niet naar hem luisteren door tekort aan 

adem, aan geest.’ Het woord ‘adem’ is in de bijbel hetzelfde woord als ‘geest’. 

En denk bij ‘geest’ ook aan de Geest van God, aan God zelf. God is dat wat je 

doet opademen, wat lucht geeft, wat zin sticht. Het levensprincipe. Maar door 

de harde omstandigheden is in de Israëlieten alle geestkracht verdwenen. Hun 

harde lot heeft hen afgesneden van de adem van God 

Swifty en Arbor 

Het verhaal zet zich voort in allerlei versies. De film ‘The Selfish Giant’ vertelt het 

verhaal van de twee vriendjes Swifty en Arbor, allebei dertien jaar, die wonen in 

Yorkshire, destijds een van de armste gebieden in Engeland. Ze komen uit 

gezinnen die leven in een uitzichtloze situatie. Telkens staan er schuldeisers voor 

de deur. Op een dag worden de jongens vanwege hun gedrag ook nog eens van 

school gestuurd. Maar vooral Arbor is een optimistisch en brutaal mannetje. Hij 

besluit geld te gaan verdienen. Voor zichzelf en zijn moeder. Je ziet hem met zijn 

vriendje hoopvol aan de slag gaan. Ze gaan werken voor een schoothandelaar.  

De film laat zien hoe het optimisme van de jongens telkens klappen krijgt. Hun 

baas en andere arbeiders maken misbruik van hun initiatieven. Deze 

volwassenen zijn keihard geworden door hun eigen harde lot en ontberen elke 

empathie. Beetje bij beetje zie je dan ook alle optimisme in beide jongens de 

grond in geboord worden. Tot er tenslotte niets van over is. Hun geestkracht 

wordt vermoord. Ze worden afgesneden van de adem van God.  

Alle hoop laten varen 

Mensen kunnen levend dood zijn. Door een oorlogstrauma. Door een leven lang 

in armoede. Na een plotseling verlies. Door een terroristische aanslag. Door een 

depressie of echtscheiding. Door permanente eenzaamheid. Door het leven op 

een schuddende aarde tussen scheurende muren. Een mens kan zoveel klappen 
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krijgen in het leven, dat alle hoop eruit geslagen is. ‘Bevrijding? Pff! Geef mijn 

portie maar aan fikkie!’ – ‘Betere tijden? Ach, laat me niet lachen.’ – ‘Therapie? 

Alsof dat helpt!’ – ‘Je zegt dat ik er wel overheen kom? Jij hebt makkelijk praten.’ 

– ‘Ik moet erop uit? Weet je wel hoeveel keer ik mijn hoofd gestoten heb?’ 

In zulke gevallen denken we misschien al snel dat iemand zich wentelt in en 

slachtofferrol. En dat kan natuurlijk. Maar laten we het niet te snel denken. 

Luister eerst eens naar het gevoel erachter. Want achter alles zit een  verhaal.  

Luisteren 

Met luisteren begon ook de bevrijding van het slavenvolk. ‘Ik heb het gejammer 

van de Israëlieten over de slavenarbeid gehoord,’ zei God. Het begon dus met 

horen. Mensen hebben het nodig gehoord te worden. Dat is meer dan: 

aangehoord. In aanhoren zit iets van: je neemt het voor kennisgeving aan, maar 

gaat al snel over tot de orde van de dag. Horen is: het verhaal van de ander tot 

je toelaten. Het is: luisteren áchter de woorden. Het is: een peillood neerlaten in 

de diepte van het hart van de ander. 

Wie al te snel oplossingen bedenkt voor de ander, wil het luisteren te snel 

opgeven. Maar bevrijding gaat niet zo gemakkelijk. Voordat het volk Israël het 

beloofde land zal zien, zal er nog heel wat water door de Schelfzee lopen. Er 

wachten nog een aantal plagen en een zwerftocht van veertig jaar door de 

woestijn. Zelfs God kan niet zeggen: ‘Ach, arm volkje. Ik zal jullie eens redden en 

jullie oppakken en jullie meteen neerzetten in een land van melk en honing.’ God 

kon wel een weg banen. Maar ze moesten zelf lopen. En vooral: er eerst 

vertrouwen in krijgen. Dat vertrouwen kon alleen gewekt worden door hen 

serieus te nemen. Door te luisteren.  

Gehoor geven 

Nog één keer dominee Fennema uit Zijldijk. Hij zegt in het interview: ‘Ik heb vaak 

gehoord: ‘U bent de eerste die luistert en bij wie ik mijn verhaal kwijt kan.’ Dat 

was nieuw. Mensen voelden zich niet gehoord en ook onbegrepen. Ik heb nooit 

commentaar geleverd en heel veel geluisterd. Zij wisten ook: deze predikant kan 

de aardbevingen niet stoppen. Hij kan de schade niet verhelpen of zorgen voor 

een schadebedrag. Luisteren alleen al, dat is zo belangrijk.’ Luisteren is een van 

de moeilijkste dingen. Je moet jezelf opzij zetten. Je moet alle oordeel, maar ook 
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alle actie opschorten. Je moet je vrij maken voor een vaak machteloos makende 

situatie.  

Mozes wilde niet luisteren omdat de Stem van God hem kwam hinderen. Het 

volk wilde het ook niet, bang om wéér teleurgesteld te worden. Maar de 

bevrijding begon met het luisteren van de Eeuwige. Hij gaf hen gehoor. Mooie 

uitdrukking: gehoor geven. Dat is: tegemoet komen aan de situatie van de ander. 

Maar je zou het ook zo kunnen opvatten: wie gehoor geeft aan de ander, geeft 

de ander zelf het gehoor terug. Jouw luisteren maakt de ander vrij om zelf ook 

weer te gaan horen. Te horen hoe een Stem je aanwaait die belooft dat niet alles 

bij het oude blijft. En dan te merken dat je ziel zachtjes weer gaat zingen.  


