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Preek van 16 mei 2021, 7de van Pasen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

GOD KENNEN = DE MINSTEN BESCHERMEN 

Is dat niet: mij kennen? – spreekt de HEER (Jeremia 22,16) 

Boodschap 

Deze woorden sprak de profeet Jeremia tot Sallum, koning van Juda. Sallum was 

de zoon van Josia. Vader Josia was een voorbeeldig koning. Hij was goed voor de 

armen en behoeftigen. Heel anders dan zoon Sallum. Die leefde alleen voor 

eigen pracht en glorie. Daarom hield Jeremia hem een spiegel voor: hij zou een 

voorbeeld moeten nemen aan zijn vader. Die kende God. Want het beschermen 

van armen en behoeftigen – dat is: God kennen. 

Daar zet ik vanmorgen meteen het verhaal stil. Want hier wordt de radicale 

boodschap van alle profeten kernachtig zichtbaar. Profeten zijn kritisch op een 

geloof zonder daden. Zó kritisch dat Jeremia zegt: rechtdoen aan de armen en 

behoeftigen staat gelijk aan God kennen. Je kunt niet God kennen en de armen 

vergeten. Wie de behoeftigen vergeet, vergeet God zelf. Waar kom je God 

tegen? In de ander die jouw bescherming nodig heeft! 

Ego 

Veel spiritualiteit, ook die van vandaag, is ik-gericht. Het gaat dan om 

zelfontwikkeling. Om zelfontplooiing. Ik las ergens dat iemand schreef: ‘In de {…] 

spiritualiteit die ik aanhang, draait het om zelfonderzoek, zelfopvoeding, 

zelfgenezing, kortom alles wat ik kan beoefenen ten einde de diepe onvrede in 

mijn eigen ziel te helen.’ Dat is wel heel veel ‘zelf’. Jeremia zou zijn wenkbrauwen 

fronsen.  

Er zijn dus vormen van spiritualiteit die solitair zijn: ze draaien alleen om jou en 

jouw welzijn. Maar Jeremia en zijn collega-profeten kiezen voor het woord 

‘solidair’. Het scheelt maar één letter, maar het is een wereld van verschil. 

Solidair gaat om de verbinding met hen die jou nodig hebben. Natuurlijk mag 

een mens ook zoeken naar innerlijke vrede en genezing. Maar een innerlijke 

vrede die zich afschermt van de naaste is een valse vrede.  
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Trouwe vriend en metgezel 

Jezus heeft die radicale boodschap verbreed. En vóórgeleefd. Hij was een trouwe 

vriend en metgezel van prostituees, verwarden, landverraders, bezetters en 

andere randfiguren. Hij haalde God in hen naar boven. En hij identificeerde zich 

ook met vreemdelingen, zieken en gevangenen. Hij zei: ‘Wat je aan hen hebt 

gedaan, dat heb je aan mij gedaan.’ Dus: waar vind je God of Jezus? In muziek, 

de natuur, een kerkdienst? Dat kan. Maar als het alleen in dienst staat van 

jouzelf, stelt het niets voor. God vindt je alleen via de ander. 

De Bijbel kent dus wonderlijk genoeg een kant die met een kritisch oog kijkt naar 

religie. Religie zonder naastenliefde deugt niet. Liturgie zonder diaconaat is leeg 

geblèr. Het hart van de Bijbelse godsdienst is: rechtdoen aan de kwetsbaren. 

Sentimenteel? 

In dat licht moet je ook het verhaal over Jezus en de kinderen lezen. Dat verhaal 

klinkt in onze oren alleen nog maar lieflijk. Zo lieflijk dat het al snel sentimenteel 

wordt. Ik denk aan die plaat die ik als kind meekreeg van de kleuterschool. Veel 

ouderen kennen hem ook nog wel: een plaatje van Jezus omringd door kinderen 

van allerlei rassen. Een zoet beeld. Jezus, de grote kindervriend. 

Daarom begrijpen wij die discipelen niet. Hoe kan het dat zij de kinderen de 

toegang tot Jezus ontzegden? Wat harteloos! Ja, maar je moet weten: in die tijd 

telden kinderen niet mee. Wij kunnen het ons niet meer voorstellen. Maar wat 

de discipelen deden was in die tijd helemaal niet afwijkend: kinderen hadden 

geen stem.  

Niet los verkrijgbaar 

Maar Jezus gaf hen stem. De trouwe vriend en metgezel van hoeren en 

tollenaars, was ook een trouwe vriend en metgezel voor kinderen. Hij maakte 

hen zelfs tot voorbeeld. Revolutionair! Net zo revolutionair als zijn omgang met 

wappies, Romeinse bezetters of vrijheidsstrijders. Hij kende geen grenzen. Hij 

schreef niemand af. Ja, de mensen die anderen afschreven.  

Kortom, de verhalen van profeten en van het evangelie laten zien: God en Jezus 

zijn niet los verkrijgbaar. Je krijgt er meteen een stoet van zonderlingen, zieken, 

criminelen, armen, vergetenen en klein gehouden mensen en mensjes bij. Wie 
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die mensen niet wil, mag ook niet meer op God te rekenen. Wat leerde Jezus ons 

bidden? Niet: Mijn Vader die in de hemelen zijt, maar: Onze Vader.  

Irritant 

Klinkt aannemelijk, mooi ook. Maar let op: het is misschien geen gemakkelijke 

boodschap. Bij tijd en wijle zelfs een irritante boodschap. Want laten we maar 

eerlijk zijn: iedereen wil het liefst zijn leven zo eenvoudig en overzichtelijk 

mogelijk houden. Het leven is al ingewikkeld genoeg. Daarom sluiten wij ons 

liever af voor wie niet bij ons past. Of voor wat we niet kunnen verwerken.  

En soms moet je ook kiezen voor jezelf. Je moet bijvoorbeeld op adem komen. 

Iedereen heeft een menselijke maat. Jezus leerde dan ook: ‘Heb je naaste lief als 

jezelf’. Niet: Heb je naast lief meer dan jezelf. Nee, als jezelf. Jij hoort tenslotte 

ook zelf bij de mensen voor wie Jezus een trouwe vriend en metgezel werd. Maar 

Jezus leerde dus óók niet: heb je naaste een beetje lief, maar jezelf het meest.  

Toewijding aan mensen 

Vandaag worden twee kindjes opgenomen in de wereldwijde beweging waarvan 

Jezus de Leidsman is. Wereldwijde beweging, ja, want nog steeds is hij niet los 

verkrijgbaar. Wie met Jezus op pad gaat, krijgt er een leger mensen bij: keurige 

mensen, maar ook gekkies; rechtlijnige mensen, maar ook buitenbeentjes; 

aangepaste mensen met aangeharkte tuintjes, maar ook verwarden; rijken, 

maar ook armen; grote, maar ook kleine mensen. En je krijgt er de opdracht mee 

om voor elkaar te zorgen.  

Daarom wordt jullie, doopouders, straks ook bij de doop de vraag gesteld: Willen 

jullie je kind voorgaan in vertrouwen op God en op zijn Zoon Jezus Christus, en 

in zorg en toewijding aan mensen. Dat laatste hoort er bij.  

Dopelingen 

Nogmaals: dat is niet altijd gemakkelijk. Laten we het dus niet onderschatten. 

Want denk bij die zorg en toewijding niet alleen de mensen uit je eigen kringetje. 

Of de mensen die jou goed uitkomen. Het gaat ook om mensen die je mogelijk 

onrustig maken. Die niet gelegen komen. En je lijdt altijd ook weer nederlagen in 

het liefhebben van de ander. Dat maakt het ook zo lastig. Of je krijgt stank voor 

dank. Maar ook in díe ander kijkt God ons aan.  
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Maar nu, doopouders, kijkt God jullie allereerst aan in en door je kind. Jezus 

plaatst het in het midden. Daar mag je je eerst op concentreren. Koester je kind, 

bescherm het, biedt het een veilige haven, geniet ervan, breng het bij Jezus. 

Maar ga niet alleen op in je eigen kringetje. Ga je kind gaandeweg ook vóór in 

aandacht voor de ander die jou nodig heeft. Gesteund door onze 

geloofsgemeenschap. Uit de aandacht die we samen hebben voor een ander 

blijkt dat we God op het spoor zijn. Zo zullen ook jullie kinderen de sporen van 

God in zijn of haar leven ontdekken.  

 


