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Preek van 15 december 2019 (3de advent) 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

HOE MAAK JE HET GOED? 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 

je weet wat de HEER van je wil: 

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 

en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6,8) 

Kettingen 

Het boek ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens vertelt het verhaal van Scrooge. 

Scrooge is een vrek die anderen uitbuit. Maar op een nacht gaat het spoken in 

zijn hoofd. Zijn oude compagnon Marley, die inmiddels overleden is, verschijnt 

aan hem. Die Marley was net zo’n slechterik als Scrooge zelf en dat is te zien. 

Marley verschijnt met zware kettingen aan zijn lijf. En aan die kettingen de 

symbolische voorwerpen uit zijn leven. Een kassa. Geldkisten. Sleutels. Ze zijn 

van zwaar metaal. Niet te tillen. Het is duidelijk dat Marley er onder gebukt gaat. 

En hij moet zich voortslepen. En nu komt hij Scrooge waarschuwen dat hij zijn 

leven moet veranderen, want anders wacht hem dit lot ook.  

Geleefd leven 

Het is natuurlijk een moralistisch verhaal. Charles Dickens grossierde daarin. 

Maar het is een treffend beeld. Want een mens kan aan van alles en nog wat 

vastzitten. Je weet het zelf. Of je weet het niet. Of maar half, maar drukt het weg. 

Maar af en toe komt het spoken. 

In ieder leven is er verkeerd-geleefd leven. Dat hoeft geen opzet te zijn. Je nam 

misschien per ongeluk een verkeerde afslag. Of je koos er wel bewust voor. 

Omdat je dacht ermee weg te komen. Verkeerd-geleefd leven. Maar er is ook 

niet-geleefd leven. Dingen die je naliet. Die je liet liggen. Die je vergat te doen of 

te zeggen. Het zijn zaken die zich overdag niet laten zien. Maar op een zeker 

moment kunnen ze opdoemen. Met het ouder worden soms zelf steeds meer.  



2 

 

Verkeerde keuzes 

Je hebt misschien lange tijd je gezondheid verwaarloosd. En nu begin je de 

consequenties ervan te merken. Als je het over kon doen, zou je het anders 

aanpakken. Maar het kan niet. De tijd laat zich niet omkeren. Je zit er aan vast. 

Ook aan dat drukkende schuldgevoel.  

Een ander heeft het gevoel dat hij zijn kinderen te weinig aandacht geeft. Genoeg 

begrijpelijke redenen, hoor: er moet hard gewerkt worden, je wil je leven 

opbouwen, er moet een hypotheek afgelost worden. Je hebt met je partner 

trouwens ook weleens spanningen, want je doet het allebei voor het eerst: 

leven. En leven is vaak improviseren. Maar toch. Door dat drukke leven laat je 

voor je gevoel iets laten liggen. Niet-geleefd leven. 

Niet te repareren 

Je bent volwassen aan het worden. Maar als kind of tiener was je een pestkop. 

Je deed en zei dingen die – zo zie je nu – dat ene meisje of die ene jongen in de 

klas keer op keer kleineerden. Je maakte iets kapot. Het is misschien lang 

geleden. Maar vergeten ben je het nooit. Je zeurt af en toe in je. Misschien wel 

omdat degene die jij kwetste ook nog in de kerk zit. Verkeerd- geleefd leven en 

niet-geleefd leven ineen, want je deed er verder niets mee.  

Je buurman of buurvrouw naast je in de bank heeft weer iets anders. Die heeft 

last van zijn of haar eigen karakter. Nu ja, last. Een ander heeft er vooral last van: 

van dat claimgedrag, dat manipuleren, die twistzucht of die drift. Maar wie lastig 

is, heeft er zelf ook last van. Al was het alleen maar omdat anderen om je heen 

gaan lopen. Je zit vast aan een verkreukeld karakter.  

Rammelen! 

Dat zijn allemaal dingen die misschien nog bij een ‘normaal’ leven horen. De 

goegemeente merkt het niet zo. Maar er zijn ook levens die op straat liggen. 

Iemand heeft fraude gepleegd en liep tegen de lamp. Het kwam in de krant, 

iedereen wist er opeens van. Maar je hebt er voor geboet. En toch, na jaren word 

je er nog steeds op aangekeken, denk je. Je betaalt nog steeds een rekening. Je 

zit vast aan verspeeld vertrouwen. 

Nou ja, ik wil maar zeggen: als alle onzichtbare kettingen van verkeerd-geleefd 

of niet-geleefd leven in deze kerk hoorbaar zouden zijn, wat zou het dan 
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rammelen! Ik zou er niet bovenuit komen. Ook niet boven de mijne, trouwens. 

Want dominees zijn net echte mensen. 

Koud ijzer 

Dichters trouwens ook. Menno Wigman schreef:  

Hij boog zich steeds dieper over zijn verleden 

van beroemde feesten, vreemde bedden 

en verliefde telefoongesprekken – dieper – 

al die achteloos verstookte jaren en 

bepoederde excessen – dieper, dieper 

dan een mens ooit had gekeken keek hij 

in het koude ijzer van zijn levensloop. (Uit: ‘Een huid’) 

In het boek Micha is het God die diep kan kijken. En Hij zag in de mensen van die 

dagen het koude ijzer van hun levensloop. De ketenen van verkeerd-geleefd en 

niet-geleefd leven. Het hoe en wat daarvan doet er even minder toe. Ik focus 

meteen maar op het opzienbarende. Want anders dan je misschien denkt, 

hoefde God niet op te roepen tot boete - de mensen deden uit zichzelf boete! 

Maar nu het meest opzienbarende: in Gods ogen zelfs een beetje teveel.  

Teveel boete 

Teveel? Kan dat: teveel boete doen? Ja, dat kan, zo laat de profeet Micha uit 

naam van God zien. Wat was er aan de hand? De mensen wilden het goed 

maken. Maar er is een manier van goed maken die niet goed is. Het is een manier 

waar niemand iets mee opschiet – ook jijzelf niet. Het is een manier van goed 

maken die jou of een ander weer kan ketenen.  

Het gaat om een manier van goed maken die vooral neerkomt op: de ander 

gunstig stemmen. Dan ga je je zo goed mogelijk voordoen. Je probeert in het 

gevlij te komen. Je zegt en je doet dingen om het effect op de ander. Je probeert 

je te bewijzen. Maar in feite ben je een rekening aan het betalen. Een schuld aan 

het vereffenen. Maar een schuld die nooit wordt afgelost. 

Een niet af te lossen hypotheek 

Laten we even teruggaan naar de man die fraude heeft gepleegd. Hij heeft 

gezeten. Hij is zelf geplukt. Want wat er nog was, moest hij teruggegeven. Hij 
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moest zelfs zijn huis verkopen. Maar nadat alles achter de rug is, is hij nog niet 

vrij. Hij staat nu voor de taak iets goed te maken, denkt hij. Bij zijn vrouw. Zijn 

kinderen. Zijn familie en vrienden. Hij wil zich van zijn beste kant laten zien. Hij 

gaat zich uitsloven. 

Maar hij is bezig een denkbeeldige hypotheek af te lossen, die nooit afgelost zal 

worden. Waarom niet? Omdat hij door de ander gunstig te stemmen een 

verleden goed wil maken. Maar dat verleden wórdt nooit meer goed. Als je denkt 

van wel, zal het offers blijven vragen. De man zal levenslang geketend blijven. 

Tenzij… Maar laten we eerst teruggaan naar het Israël van die dagen.  

Offers 

God richtte een aanklacht tegen zijn volk. Het leefde verkeerd. En warempel, de 

mensen luisterden! Ze kregen berouw. Diepe spijt. Ze werden zelfs bang voor 

het onheil dat ze misschien over zichzelf hadden uitgeroepen. Ze wilden het 

koste wat kost goed maken en het onheil afwenden. God moest gunstig gestemd 

worden, dachten ze. Hoe? Door offers. Brandoffers. Offers van stieren en andere 

dieren. Sterker nog, sommigen dachten dat ze misschien door hun kinderen te 

offeren de godheid gunstig konden stemmen.  

Wat wreed! Ja, maar het kwam meer voor in die dagen. Het was een gebruik in 

sommige heidense religies dat eerstgeboren kinderen werden geofferd aan de 

goden. Er was een tijd dat in het dal bij de stad Jeruzalem de altaren waarop 

kinderen geofferd werden dagelijks rookten.  

Goed doen 

Angst voor onheil en afwijzing - het zit diep in de menselijke ziel. Het roept de 

reflex op dat de A/ander gunstig gestemd moet worden door dingen te offeren. 

Dat kan ver gaan. Maar God laat weten dat Hij níet meer zit te wachten op offers. 

Een fout verleden kan toch niet goed gemaakt worden. Een harde waarheid. 

Maar gedane zaken nemen geen keer. Het is niet anders. Een mens moet soms 

wat onder ogen zien. Iets erkennen. Door het stof. Tegenover de ander en jezelf. 

Maar God roept mensen vervolgens de toekomst in. Hij kijkt naar wat er nog wél 

gedaan kan worden. Want de boodschap luidt is: probeer niet het verleden goed 

te maken, maar maak de toekomst goed. Doe recht. Aan de ander. Maar ook aan 

jezelf. Het kwade verleden kan niet meer goed gemaakt worden, maar de 
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toekomst wel. Maar doe het niet op je tenen. Doe het nederig. Je kunt geen ijzer 

met handen breken. Leef je menselijke maat en leef goed. Dát ziet God graag. 

Aldus Micha. 

De geest van Kerst 

In het verhaal van Dickens verdwijnt Marley. Maar er verschijnen vervolgens 

achter elkaar drie geesten. De laatste heet ‘Geest van het toekomstig Kerstfeest’. 

Die zorgt voor een ommekeer bij Scrooge. Hij gaat anders leven. Een beetje 

zoetsappig slot misschien. Maar het laat iets van Kerst zien: het Kerstfeest wil 

bevrijden van de knellende ketenen van verkeerd- of niet-geleefd leven.  

Het kind van Kerst komt de mensen verzoenen. Met elkaar. Maar het komt ook 

om je te verzoenen met jezelf. Het komt voordoen hoe het moet: recht doen, 

trouw betrachten. Nederig de weg van God gaan. Het komt voordoen wat 

vergeving is. Nee, niet door het verleden weg te poetsen. Om te worden 

vergeven moet je eerst iets onder ogen zien. Maar het kind komt ons leren te 

vergeven én vergeven te worden. En het moeilijkste van alles: om jezelf te 

vergeven.  

Maar het kan. Want Kerst betekent: Er is in ieder leven een vlammende spijt, 

maar er is voor ieder leven barmhartigheid. Het kind komt het leren. Het komt 

verzoenen. Daar zit het woord ‘zoen’ in. Kerst is een kus van God op je wang. Je 

wordt er zachter van. Ook voor jezelf.  
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