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Preek van 26 juli 2020 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

DE REKENING 

Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de 

kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. (Matteüs 13,49) 

Konijn 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar deze woorden werken op mij als een 

koplamp op een konijn: ze verlammen me. Ik weet niet zo goed wat ik er mee 

moet. Ze roepen heftige en tegenstrijdige reacties bij me op. Van protest. Maar 

ook van twijfel: is mijn protest terecht? 

Eerst maar eens dat protest. Misschien herkent u er zich in. Een Poolse schrijver 

(Zbigniew Herbert) schreef een gedicht over het laatste oordeel. Het speelt zich 

af in een dal. Je weet eerst niet wat er aan de hand is. Maar op een zeker moment 

klinkt geschreeuw. Het gedicht zegt: ‘dat zijn zo wordt ons uitgelegd / moeders 

van wie men de kinderen scheidt / aangezien we zoals blijkt / afzonderlijk verlost 

zullen worden // de engelbewaarders kennen geen genade / en men moet 

toegeven hun werk is zwaar.’  

Protestlied 

Het is een ijzingwekkend gedicht. Het noemt meer voorbeelden van mensen die 

onder het oordeel door moeten. Het gedicht eindigt met de woorden: ‘zo zien ze 

er dus uit / op het moment / voor de laatste deling / in hen die tandenknarsen / 

en hen die psalmen zingen.’ 

Het gedicht is een protestlied. Het laat zien hoe wreed de gedachte van een 

laatste deling is. Ik zeg van harte ‘amen’ op het gedicht. Met de gedachte aan 

een laatste oordeel zijn generaties vóór ons klemgezet, bang gemaakt en klein 

gehouden. En nog steeds zijn er christenen die gretig schermen met het laatste 

oordeel. Natuurlijk altijd als een wapen tegen anderen: de ongelovigen. Mijn 

wantrouwen is dan al snel gewekt. Ik vermoed een sadistische inslag op de 

bodem van hun ziel. 
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Een leer 

Er is rond enkele Bijbelfragmenten in de loop der eeuwen een complete leer 

opgebouwd. Een leer die een cultuur beïnvloedde en die dan ook nog steeds 

tussen ons aller oren zit – gelovig of niet. Je moet de mensen niet de kost geven 

die er niet meer in geloven, maar nog steeds last hebben van de gedachte: ‘je 

weet maar nooit’. 

Toch spreekt de Bijbel er inderdaad alleen maar over in fragmenten. In dit geval: 

in gelijkenissen. Omfloerste verhalen voor de goede verstaander. En: er staan 

andere fragmenten tegenover. Van Paulus bijvoorbeeld. Hij staat in onze tijd bij 

velen bekend als een dogmatische scherpslijper. Maar hij leek onomwonden te 

geloven in de uitredding van alle mensen. Die lijn kwam je in de kerkelijke leer 

nauwelijks tegen. Ja, bij vrijdenkers en ketters. Maar zij werden vaak monddood 

gemaakt. Want de waarheid stond vast: wie niet geloofde kwam in de hel. Ik 

weet: ik chargeer. Maar dat is wel het beeld dat tot op vandaag cultuurbreed is 

blijven hangen.  

Verlegenheid 

We zijn er binnen ons soort kerken dan ook verlegen mee geworden. We geloven 

liever dat ‘natúúrlijk iedereen er komt’. Ik ook. We lopen dan ook liever om 

teksten als die van vandaag heen. Ik houd al veertig jaar een tekstregister bij. Als 

ik iets lees over een Bijbelgedeelte, noteer ik het meteen. Het is een schat aan 

gegevens. Maar over deze Bijbeltekst: niets. Geen predikant of theoloog (van 

mijn soort kleur dan) wil zich er kennelijk aan branden. Het wordt 

doodgezwegen. 

Ook geen goede zaak, want dan gaan zulke woorden ondergronds een eigen 

leven leiden. Dan kun je er nog beter tegen protesteren. Zoals in het verhaal van 

Sodom en Gomorra waar God Abraham tegenover zich vindt. Of neem Mozes, 

die zei: ‘Als u dit volk afschrijft, schrijf mij dan ook maar af.’ Bijbelheiligen durven 

meer dan menig dominee. 

Wie? 

Wij lopen er vandaag níet omheen: om deze verschroeiende woorden. Maar dan 

kan het ook gebeuren dat je protest de mond gesnoerd wordt. Want waar gaat 

het om? Om een scheiding van christen en niet-christen? Welnee, want laten we 
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eens goed kijken naar het fragment van vanmorgen. Wie worden er gescheiden? 

De kwaadwilligen van de rechtvaardigen! 

Al eerder in hetzelfde hoofdstuk van Matteüs werd er in dergelijke woorden over 

gesproken. Daar zei Jezus: ‘De Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze 

zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten 

hebben verkracht bijeenbrengen.’ Wie krijgen de rekening gepresenteerd? De 

onmensen. De mensen die de humaniteit met voeten getreden hebben. De 

wetsverkrachters. Zij die anderen in de ondergang stortten. 

Een moeder 

Ik heb geaarzeld om het volgende verhaal te vertellen: het is gruwelijk. Maar 

omdat de Bijbel weleens beticht wordt van gruwelijkheid, moet ook het 

gruwelijke verhaal van de mensheid verteld blijven worden. Ik hoorde dit verhaal 

bij de 4 mei-lezing door Arnon Grunberg. 

Filip Müller, een Slowaakse Jood, was in Auschwitz getuige van een ontstellende 

gebeurtenis. Naakte vrouwen stonden met hun kinderen voor de executiemuur. 

Dan schrijft Müller over een vrouw met haar kleine kind in haar armen. 

Oberscharführer Voss, de beul, liep met zijn geweer om hen heen, om bij het 

kind een geschikte plaats te vinden waarop hij het wapen kon richten. Wanhopig 

probeerde de moeder elke plek op het lichaam van haar kind met haar armen en 

handen te bedekken. Toen knalden er opeens een paar schoten door de stilte. 

Het kind was van opzij in de borst getroffen. De moeder verloor haar 

zelfbeheersing en smeet de moordenaar het kind in zijn gezicht.  

Gebrek aan verontwaardiging 

Kan een geloof in de automatische uitredding van alle mensen standhouden in 

het aangezicht van die kapot gemaakte moeder en haar kind? Kijk, en daar 

verstomt ineens mijn protest tegen dit Bijbelgedeelte. In het licht van die 

moeder besef ik dat mijn protest kan ook in dienst staan van gemakkelijk geloof 

dat niet verontrust wenst te worden. Een geloof van verwende 

welvaartskinderen. Een geloof dat de zaken sust. Dat wegkijkt. Een geloof in God 

als een Oersinterklaas die alles door de vingers ziet. Kortom, het protest tegen 

de gedachte van een laatste oordeel kan ook de verhulling zijn van een stuitend 

gebrek aan verontwaardiging – gebrek aan verontwaardiging om het gruwelijke 

onrecht dat weerloze mensen is aangedaan. 
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Als er niet zoiets is als een laatste oordeel, dan hebben de beulen voor altijd een 

voorsprong op hun slachtoffers. Maar de Bijbel kent het visioen dat onrecht eens 

rechtgezet zal moeten worden. Er loopt geen directe en ononderbroken lijn van 

deze wereld naar die van het Koninkrijk. In het net van de wereld zitten dan wel 

allerlei soorten vis bij elkaar. Maar dat is niet het laatste woord. 

Gehenna 

Is er dan toch een hel? Niet te snel ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Luister naar wat Jezus er 

elders over zei. Toen hij het woord ‘hel’ in de mond nam, gebruikte hij zelf het 

woord ‘gehenna’. Het is afgeleid van Gej Hinnom, het dal bij Jeruzalem waar dag 

in, dag het vuil verbrand werd. Jezus bedoelde dus zoiets als: mensen die de 

wetten van menselijkheid hebben verkracht, kunnen wat hem betreft bij het oud 

vuil. Wie de ander de hel aandoet, kan wat hem betreft zelf naar de hel lopen. 

Ja, de zachtste man sprak de hardste woorden.  

Maar betekent dat ook dat zo’n oordeel ook voor altijd is? Opnieuw: niemand 

die het weet. Wie kan zeggen wat er is achter het gordijn tussen hemel en aarde? 

En óf er wel iets is? Maar er zit in het evangelie een lijn van waarschuwingen. 

Het doet ertoe hoe je leeft. Daarmee moeten we het doen.  

Alverzoener? 

De Bijbel leert dan ook niet zomaar restloos de alverzoening: de leer dat 

iedereen er komt. Er moet recht gedaan worden aan de mensen die als vliegen 

tegen de muur van de geschiedenis werden doodgemept. God zal het aan het 

licht brengen, is de boodschap. God, de Alverzoener.  

Ja, want al leert Jezus mij een al te gemakkelijke alverzoening af, hij heeft mij wel 

geleerd te hopen op de Alverzoener. En daarmee leerde hij mij, die er geen weg 

mee weet, te hopen dat God er wel weg mee weet. Maar dat betekent niet dat 

wij automatisch met alles weg kómen. Daarom staan er die verschroeiende 

woorden in de Schrift. Ze moeten je af en toe verlammen en ontstellen en uit je 

valse rust wekken. Het evangelie is geen slaapliedje.   
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