
1 

 

Preek van 22 december 2019 (4de advent) 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

HET WORDT WEER LICHT 

…hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. 

(Micha 7,3) 

Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden (Matteüs 1,21) 

Belastingdienst 

Je zult maar onder verdenking van de Belastingdienst komen. Het overkwam 

tientallen ouders. Ze hadden een toeslag gekregen voor de kinderopvang. Maar 

ze werden beschuldigd van fraude. Onterecht, maar bewijs het maar eens. En 

dus moesten ze terugbetalen. Honderden gezinnen kwamen erdoor in de 

problemen. 

Maar er bleek van alles mis met de Belastingdienst zelf. Als dagblad Trouw en 

RTL-nieuws geen onderzoek hadden ingesteld, hadden we er niet eens van 

gehoord. Maar nu blijkt dat bij de Belastingdienst mensen op sleutelposities 

willens en wetens de zaak hebben gecreëerd. Schokkend. De overheid die het 

toonbeeld van neutraliteit zou moeten zijn, bleek onbetrouwbaar, ja, een vijand. 

De dagen van Micha lijken nog niet voorbij. 

Onkreukbaar? 

Ik wil de Belastingdienst niet aan de schandpaal nagelen. Dat zou te gemakkelijk 

zijn. En wie ben ik? Het is dan ook maar een voorbeeld. Een voorbeeld van hoe 

onrecht opduikt waar je het niet verwacht. Van hoe mensen die je onkreukbaar 

achtte, kunnen ontsporen.  

Aung San Suu Kyi zat jarenlang gevangen in Myanmar. Ze kwam met grote moed 

op voor de mensenrechten. Ze kreeg er zelfs de Nobelprijs voor. Maar nu zit ze 

zelf achter het stuur en vergoelijkt ze de gruwelijke vervolging van de Rohingya 

in haar land. Het lijkt haar zelfs niets te doen. Waar ze eerst opkwam voor het 

recht, houdt ze het nu op grote afstand. Onbegrijpelijk. Hoe kan het? Dat kan 

omdat de dagen van Micha nog niet voorbij zijn.  
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Wantrouwen 

Macht corrumpeert. Soms zelfs zonder dat hooggeplaatsten het zelf door 

hebben. Naar aanleiding van bonussen in de bankwereld, stak er een aantal 

keren een storm van verontwaardiging op. Toch besloot de Raad van 

Commissarissen van ING vorig jaar een directeur een loonsverhoging van 50% te 

geven. Er stak een zo mogelijk nog grotere storm op. Het moest rap 

teruggedraaid worden. Een enorme inschattingsfout van de president-

commissaris. Hij is volgens mij op zich een aardige man, maar was kennelijk toch 

losgezongen van elke maatschappelijke realiteit.  

Zo zie je nog wel eens wat mis gaan. Ook in kerken, laten we dat vooral niet 

vergeten! Het zorgt voor wantrouwen in de samenleving. Wie deugt er nog? 

Anderen voeden dat wantrouwen nog eens extra door nep-nieuws te 

verspreiden met verdachtmakingen. Of door betrouwbaar nieuws fake-nieuws 

te noemen en zo de nieuwbrenger in diskrediet te brengen. Zo gaan wij achter 

alles iets zoeken. Net als in de dagen van Micha.  

Eilandje van gelukzaligheid 

Nou ja: ‘net als in de dagen van Micha’. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de 

zaken toen wel heel erg uit de hand liepen. De maatschappelijke chaos moet 

groot geweest zijn. Niemand bleek meer te vertrouwen. De geldzucht bepaalde 

de politiek en de rechtspraak. De corruptie tierde welig. Wantrouwen regeerde 

alle lagen van de bevolking. Je kon zelfs je familieleden niet vertrouwen. De 

situatie leek op die van de voormalige oostbloklanden, waar je bespioneerd kon 

worden tot in je eigen huis.  

Wat dat betreft leven wij op een eilandje van gelukzaligheid. Laten we dat vooral 

niet vergeten. En toch, het maatschappelijk vertrouwen lijkt in ons deel van de 

wereld stukje bij beetje af te kalven. De zeespiegel stijgt langzaam maar zeker, 

maar het peil van wantrouwen ook. Wat is er toch mis met de wereld? 

‘Dat ben ik’ 

Een eeuw geleden speelde die vraag ook al. De Engelse krant de London Times 

vroeg een aantal auteurs een essay te schijven over dat onderwerp. Ook de 

schrijver Chesterton kreeg die vraag. Hij schreef het kortste essay ooit. Het 

luidde: ‘Geachte heren: Dat ben ik. Hoogachtend, G.K. Chesterton’. 
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Wat is er mis met de wereld? Ik.- Het antwoord getuigt van wijsheid en 

zelfkennis. Want laten we maar eerlijk zijn, we zijn al snel geneigd te wijzen naar 

een ander. Naar hotemetoten van de Belastingdienst. Naar corrupte politici. 

Naar bankiers. Naar … ja,  naar iedereen, maar zelf blijven we vaak buitenspel. 

Maar waarom zouden anderen een blinde vlek hebben en wij niet? 

Documentaire 

Een van de meest onthutsende documentaires over de menselijke ziel werd 

gemaakt in voormalig Joegoslavië. Toen de rest van het land al in een felle 

burgeroorlog was verwikkeld, ging een filmploeg naar een dorp waar iedereen 

nog in vrede met elkaar leefde. De dorpelingen werden geïnterviewd. Ze dachten 

dat er bij hen nooit onenigheid zou ontstaan: moslims en christenen leefden al 

eeuwen in harmonie met elkaar. Het werd nog eens onderstreept door de 

christen-burgemeester en zijn moslim-wethouder. Ze zaten op een terrasje met 

elkaar koffie te drinken. Ze sloegen elkaar joviaal lachend op de schouder. Ze 

waren al levenslang vrienden, zeiden ze.  

Twee jaar later ging de filmploeg terug. Het dorp bleek grotendeels verwoest en 

de dorpelingen waren elkaar naar het leven gaan staan. Zelfs de burgemeester 

en wethouder waren geen vrienden meer. Wat was er misgegaan? Ik.  

Lastig antwoord 

Toch is het een lastig antwoord: dat woordje ‘ik’. Want voor je het weet heb je 

schandelijk onrecht goed gepraat. Zo van: ach, in het donker zijn alle katten grijs. 

Alsof de gedupeerden van de Belastingdienst geen recht van spreken hebben. 

Die schieten in hun situatie niks mee op met dat woordje ‘ik’. Hen is door 

anderen onrecht aangedaan. Dat moet rechtgezet worden. Klaar. 

Maar dat gezegd hebbend, moet je ook concluderen dat het kwaad niet alleen 

huist in de foute bedoelingen of individuele keuzes van anderen. Het kwaad is 

een macht waaraan niemand zich helemaal kan onttrekken. Het kwaad heeft ook 

bovenpersoonlijke trekken. Het kan je meesleuren. Als dat vergeten wordt, 

raken we steeds meer verzeild in een onbarmhartige afrekencultuur. Een cultuur 

waarin we een ander de maat nemen en zelf buitenspel te blijven.  
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Zonde 

Waar hoopte Micha op? Hij hoopte – nee, niet op de goede wil van mensen. Hij 

hoopte op God. Hij hoopte dat God de macht van de zonde teniet zou doen.  

Zonde – een beladen woord. Het is belast door een moralisme waarmee mensen 

binnen de kerkelijke regeltjes gehouden werden: geen ijsje kopen op zondag, 

geen seks voor het huwelijk. ‘Want pas op, hoor! God ziet alles!’ God als 

verlengstuk van christendommelijke bemoeizucht. Maar dat zijn we gelukkig 

voorbij. Daarom kan het woord misschien toch weer eens uit de kast gehaald 

worden. Want het laat wel een realiteit zien: het kwaad als meeslepende macht.  

Bevrijding van het volk 

Nog een paar dagen en het is Kerst. Dan wordt het kind geboren. Het wordt 

aangekondigd als de bevrijder van de zonden van het volk. Het volk – dat is een 

collectief. Dus niet: zonden van u, of: van individuen of hooggeplaatste mensen. 

Nee, van het volk. En het woord ‘bevrijd’ wordt gebruikt. Niet: de zonden 

vergeven. Nee, bevrijd van zonde. Dat betekent dat het volk zucht onder een last. 

De zonde is een macht waaronder de mensheid gebukt gaat. We kunnen er iets 

aan doen en tegelijk niet. We zitten er in gevangen. De hulp moet van buitenaf 

komen. 

Het antwoord op de macht van het kwaad zal dus niet zijn: nog hogere eisen aan 

elkaar, nog fellere aanklachten, nog steviger schandpalen, een nog scherpere 

afrekencultuur. Het zal het onderlinge wantrouwen alleen maar vergroten. Het 

enige antwoord op de macht van het kwaad is: een macht die daar nog bovenuit 

gaat. En Kerst betekent: die macht die komt. Maar die macht komt wonderlijk 

genoeg in de gedaante van een kind.  

Zachtheid 

Een kind – het lijkt niet opgewassen tegen die bovenpersoonlijke macht. Maar 

toch is dat kind Gods manier om de wereld te veranderen. Hij komt niet met grof 

geweld van buitenaf de wereld veranderen. Hij komt van binnenuit de wereld 

vernieuwen. En niet met groot vertoon, maar met zachtheid.  

Voordat het kind geboren werd, wekte het die zachtheid al. Bij Jozef, een 

gewone timmerman uit Nazaret. En bij Maria, meisje uit hetzelfde dorp. God 

vertrouwde hen de Messias toe. En warempel, dat vertrouwen werkte. Hij is er 
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welkom. Er huist dus ook goedheid in mensen. Het hoeft alleen maar wakker te 

worden gemaakt. Met vertrouwen.. 

In een wereld vol boosheid komt het kind goedheid wekken. Het komt 

verzachten. Dat kind hebben we nodig. Want wat zijn we boos geworden met 

z’n allen in de jaren 10 van de 21ste eeuw. Laat het terecht zijn. Maar als wij alleen 

nog maar boos kunnen zijn, zijn we verloren. Maar het kind komt ons redden. De 

dagen van Micha gaan voorbij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


