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Preek van 27 oktober 2019 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

WAAROM BENT U ONS KOMEN HINDEREN? 

De priesters en de profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en alle andere 

aanwezigen: ‘Deze man verdient de dood.’ (Jeremia 26,11) 

Jeroen Pauw 

Religie en geweld – het is een veelgenoemd thema in onze dagen. Je hoort het 

steeds meer: religie zou alleen maar leiden tot onderdrukking en doodslag. 

Talkshow-presentator Jeroen Pauw heeft er ook zo’n handje van. Als hij de kans 

krijgt, zal hij niet nalaten zich denigrerend uit te laten over godsdienst. Hij 

verwoordt wat je op Twitter in massale vorm kunt tegenkomen: religie hoort in 

het beklaagdenbankje. 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar mij irriteert het. Het doet ook pijn. Het doet 

geen recht aan de talloos vele mensen die hun geloof in hartelijkheid en vrede 

leven. Weet Pauw dus wel waarover hij praat? En toch, voor een belangrijk deel 

is het waar: religie léidt vaak tot onderdrukking en doodslag. Je ziet het al in de 

Bijbel. Jeremia was er al het slachtoffer van. 

Onzeker 

Jeremia – hij was een uiterst onzekere man. Toen hij door God geroepen werd 

tot profeet, had hij gevraagd of God zijn deur niet liever voorbij zou gaan. Hij zag 

er torenhoog tegenop. Hij wilde niet. En hij was geen uitzondering. Mozes had 

het ook. En Jesaja. Je zou haast zeggen dat de ware profeet iemand is die – nee, 

niet: stijf staat van religieuze zekerheid, maar juist het omgekeerde: iemand die 

zichzelf niet geschikt acht. Dat moet u maar eens bedenken als u gevraagd wordt 

voor een ambt in de kerk. Als u op zo’n moment denkt: Eindelijk, dit is mijn kans 

-, dan moet u er nog maar eens goed nadenken of u wel geschikt bent.  

Jeremia was niet alleen een onzeker man, hij leefde ook in onzekere tijden. Hij 

woonde en werkte in het kleine Juda. Het beloofde land was al lang daarvoor 

verdeeld geraakt in twee delen: het zuidelijke Juda en het noordelijke Israël. En 

de bevolking van Israël was grotendeels weggevoerd door de Assyriërs. Juda 

werd nog met rust gelaten. Maar een nieuwe dreiging lag op de loer: Babylonië 
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aan de ene kant en Egypte aan de andere kant. Na tijden van betrekkelijke rust 

dreigde het kwetsbare Juda vermalen te worden tussen twee machtige rijken.  

Zekerheid 

In die onzekere tijden moest de onzekere zegsman van God zijn boodschap gaan 

brengen. Een opvallende boodschap. Jeremia moest een neutrale houding 

bepleiten. De politiek leiders wilden aansluiting zoeken bij Egypte en zich zo sterk 

maken tegen Babel. Maar Jeremia raadde het af. Je denkt bij een profeet 

misschien al snel aan ferme standpunten. Zaken op de spits drijven. Partij kiezen. 

Maar Jeremia bepleitte de-escalatie. Risico’s vermijden. Met partijkiezen zou je 

misschien juist het onheil over je afroepen.  

Maar de politieke leiders kozen een andere weg. En dat was het moment waarop 

Jeremia zag hoe verkeerd het zou lopen. En hij zag het niet alleen; hij zei het ook. 

Als Juda die weg zou kiezen, zou Jeruzalem verwoest worden. En niet alleen 

Jeruzalem, ook de tempel zou er aan gaan. En dat was het moment dat er vuur 

oplaaide dat zich keerde tegen Jeremia. En het vuur werd ontstoken door de 

priesters van de tempel en door plaatselijke profeten. Het zette ook de gewone 

tempelgangers in vlam. Waarom? Ze voelden zich door Jeremia aangetast in hun 

religieuze zekerheid. De tempel verwoesten? Dat zou niet gebeuren. God stond 

immers aan hun kant! 

Spelen met vuur 

Religie is spelen met vuur. Kijk maar naar Pinksteren. Het vuur van de Geest daalt 

op de hoofden van mensen. Ze mogen spelen met vuur. In vuur en vlam raken 

door Gods liefde. Spelen met vuur is leuk. Het heeft iets betoverends. Daarom 

zijn kinderen er gek op. Wie heeft er in zijn jeugd geen vuurtje gestookt? Daarom 

stoken ook zoveel volwassen mannen nog steeds graag hun open haard op. En 

de partners van die volwassen mannen vinden het ook wel fijn, want aan vuur 

kun je je warmen. 

Maar spelen met vuur kan ook gevaarlijk zijn. Voor je het weet, slaat de vlam in 

de pan. Aan vuur kun je je branden. Het kan zaken laten exploderen. Ook het 

vuur van religie. Je kunt er de ander mee bestoken. En wanneer gebeurt dat? 

Wanneer gelovigen denken God in eigen beheer te hebben. Als een ander hen 

dan aanvalt, voelt dat als een aanval op God zelf. En een aanval op God, voelt als 
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een aanval op hen. En dan kan het vuur van religie een vlammenwerper worden 

die zich richt tegen de ander. Spelen met vuur ontaardt zo in haat.  

De grootinquisiteur 

Er is een beroemd verhaal dat ‘De grootinquisiteur’ heet. Het is van de Russische 

schrijver Dostojevski. Het  speelt in Sevilla. Op een dag verschijnt Jezus in de 

straten. Ongemerkt en zonder ophef. Maar de mensen herkennen hem. Binnen 

een mum van tijd wordt hij omringd door een mensenmassa. Er gaat genezende 

kracht van hem uit. Bij de kathedraal van Sevilla vindt de uitvaart plaats van een 

kind. Maar Jezus wekt het kind op. Op dat moment passeert de grootinquisiteur, 

hoofd van de kerkelijke politie. Hij is in de stad om ketters op de brandstapel te 

brengen (over spelen met vuur gesproken). Hij laat Jezus oppakken en in het 

gevang gooien.  

Waarom? In de gevangenis houdt hij een lange monoloog tegen Jezus. Die 

toespraak komt hier op neer: de kerk weet wel wat goed is voor de mensen. Ze 

heeft het gelijk aan haar zijde. En dat gelijk is gegoten in het beton van macht. 

Zo hoort het, vindt de grootinquisiteur. Alleen dan hebben de mensen de 

zekerheid die ze nodig hebben. En voor die zekerheid is nu Jezus zelf een gevaar. 

Daarom moet ook hij op de brandstapel. Hij moet weg. Het hele betoog van de 

grootinquisiteur laat zich terugbrengen tot deze zin die hij tegen Jezus 

uitspreekt: ‘Waarom bent u ons komen hinderen?’ 

Hinderlijk 

Waarom bent u ons komen hinderen? – het is dezelfde houding waar ook 

Jeremia tegenaan liep. De priesters van Jeruzalem meenden de bezitters te zijn 

van een goddelijk gelijk. Je komt het nog steeds overal tegen. ‘God is on our side’ 

– ‘Gott mit uns’ – ‘Allah staat aan onze kant’. Je komt het zelfs tegen onder 

profeten. Zie de collega’s van Jeremia die zij aan zij stonden met de priesters. 

Ook profeten kunnen vast zitten in hun eigen gelijk en ideologie.  

Nee, het waren niet de politici waar Jeremia van had te duchten. Het waren de 

vertegenwoordigers van de religie. Ze voelden zich gekrenkt in hun overtuiging. 

God stond immers aan hun kant. Die zou nooit toelaten dat de tempel verwoest 

zou worden. Wat dacht die Jeremia wel niet?! Wat een godslasteraar! Waarom 

kwam hij hen hinderen? De brandstof van verontwaardiging deed het geloof 

oplaaien tot een vernietigende vuur van haat. De brandstapel op met hem! 
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De autoriteiten verhoren 

Met Jeremia liep het gelukkig goed af. Dankzij de autoriteiten. De leiders van 

Juda hoorden van het volksgericht en hadden zich gespoed naar het 

poortgebouw van de tempel. Er was inmiddels een volksmenigte ontstaan die 

zich tegen Jeremia keerde. Er werd in allerijl een hoorzitting gehouden. Priesters 

en profeten brachten hun aanklacht onder woorden. Maar Jeremia mocht zich 

verdedigen.  

Hij deed het kennelijk met verve. Vrijmoedig. Maar ook: in diezelfde 

kwetsbaarheid die hem zo kenmerkte. Onverschrokken bracht hij Gods 

boodschap. Maar hij zei ook: ‘Ik ben in uw handen, u kunt met mij doen wat u 

goed en rechtvaardig acht.’ Dat overtuigde de autoriteiten. En de menigte ook, 

want die sloeg kennelijk om als een blad aan een boom. Onvoorspelbaar is ze, 

de massa. Ze laat zich zomaar meeslepen met dan weer dit, dan weer dat. Heden 

is het ‘hosanna’, morgen ‘kruisig hem’. Maar dit keer was het ‘hosanna’ voor 

Jeremia. Hij werd vrijgesproken. 

Januskop 

Maar wat had Jeremia op het randje van de dood gebracht? Religie. Ze heeft een 

Januskop. Twee gezichten. Ze is bedoeld om mensen te helpen het leven te 

dragen. Ze biedt kader. Zingeving. Rituelen. Een adres voor dankbaarheid. Troost 

in moeilijke dagen. In al die gevallen is ze dienstbaar aan een God die ons te 

boven gaat. 

Maar religie kent ook een andere kant. Ze kan ontaarden. Ze kan een macht 

worden die zich vastzet in het eigen gelijk. Dan mag niets of niemand meer haar 

status verstoren. Zelfs Jezus niet. Want dat realiseren wij ons niet meer, maar: 

wat bracht Jezus aan zijn einde? Ook religie! Het waren de geestelijke leidslieden 

van Israël, versterkt door een aangevuurde menigte, die Jezus over de rand van 

de dood duwde. Waarom? Hij had hen gehinderd. Hun machtspositie bedreigd. 

Het collectief in gevaar gebracht. Hun zekerheden aangetast. God gelasterd, 

zeiden ze. Maar die god was in werkelijkheid slechts de vlag op de schuit van hun 

eigenbelang.  
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Toontje lager? 

De gevestigde religie is in ons deel van de wereld op haar retour. Kerken zijn naar 

de rand van de samenleving gedrongen. Gelovigen zingen een toontje lager. 

Jammer misschien, maar ook goed. Macht misvormt namelijk. Er was veel 

dwang. We worden nu weer teruggebracht bij de kern. Maar in kerken kan nog 

steeds ineens de vlam in de pan slaan. Dat gaat lang niet altijd meer over 

dogmatische kwesties. Meestal gaat het om bestuurlijke en ethische zaken. De 

koers van de kerk. Dan kunnen clubjes ontstaan die zich richten tegen degenen 

die op dat moment kwetsbaar zijn.  

Nee, lichamelijk geweld doet zich daarbij niet voor. Het gaat meer om 

machtsspelletjes waarbij de ander buitenspel wordt gezet. Maar ook dat is een 

vorm van geweld. Ik heb dat een aantal keren als waarnemer meegemaakt. 

Spanningen die zich ontlaadden op een eenling. Barbertje moet hangen. Ook in 

en met kerken blijft het oppassen geblazen.  

Een graadmeter 

Er is maar één graadmeter voor de gezondheid van religie: de mate waarin haar 

aanhangers bereid zijn zich te laten hinderen. Jeremia was een man die zich door 

God had laten hinderen. Het kwam hem niet uit, die roeping. Hij had andere 

plannen met zijn leven. Hij wilde er dan ook vanaf. En hij was niet de enige. God 

kan lastig zijn. Een roeping vervelend. Ook als je hem aanvaard hebt. Het past je 

misschien niet, en zeker niet naadloos. Maar het hoort erbij. Wie gelooft, mag 

niet al te zeker van zijn zaak worden. Voor je het weet heb je God geannexeerd 

voor je eigen gelijk. En waar God geannexeerd wordt voor het eigen gelijk, daar 

vallen vroeg of laat slachtoffers. Zeker als je invloed hebt.  

Toen de grootinquisiteur klaar was met zijn monoloog, had Jezus nog geen 

woord gesproken. Maar hij liep op zijn aanklager af en gaf hem een kus. God is 

in de wereld zwak aanwezig. Geloven hoort dan ook iets zwaks te hebben. Zwak 

in de zin van kwetsbaar. En dan kwetsbaar in de zin van: te kwetsen. En dan ‘te 

kwetsen’ niet te snel in de zin van: je gekwetst voelen. Ik moet me dus maar niet 

al te snel gekwetst voelen door Pauw. Ik moet mij durven laten hinderen.  


