
Info vooraf. Tijdens de Kerstnacht 2019 heb ik in de dienst een brief voor gelezen. 

Sinds ik in 1990 predikant werd, heb ik met regelmaat brieven als uitleg gebruikt. De 

eerste keer was bij een Doop, en speelde de doopbrief van Dietrich Bonhoeffer door 

mijn hoofd. Bij latere doopdiensten keerden de brieven aan dopelingen terug. Ik heb 

ook vaak ouders bij Bavo diensten aangezet tot schrijven van brieven aan hun kind.  

Wat ik in de Kerstnacht nog niet wist, was dat de brieven na Kerst tot een serie 

uitgroeiden. Zo werd de Kerstbrief de eerste brief in een rij. Steeds was een lezing 

over het eerste optreden van Jezus de aanleiding. Zo ontstonden nu vier brieven die 

ik met veel plezier heb geschreven en voor gelezen. Zonder een aandachtig gehoor 

tegenover mij was dit niet gelukt. .  

 

Zondag 26 januari 2020   Mattheüs 4, 12 – 22  

Goede God 

Dit is voorlopig mijn laatste brief aan u, God. Per brief heb ik stap voor stap 

gereageerd op Jezus eerste optreden. Het was alsof u God steeds op een nieuwe 

manier het kerstkind als uw cadeau aan ons beetje bij beetje uitpakte. Bij elke stap 

kwam iets bijzonders aan het licht. Over het kerstkind, over ons, én over u God. 

Vandaag is wel een keerpunt, vanaf nu gaat het om Jezus na te volgen. Vandaar 

mijn voorlopig laatste brief aan u. Maar misschien schrijf ik nog wel brieven aan mijn 

mede-navolgers!?  

Ik kan niet anders dan bij ‘navolgen’ in gedachten voor mij een groep Fransiscaanse 

monniken zien. Zoals zij buiten het klooster onderweg zijn: ze lopen niet naast elkaar 

als een groep maar achter elkaar aan, én: de oudste voorop! Gold vroeger dat wat 

goed en kostbaar is als vanzelf zeker oud is, tegenwoordig denken we daar heel 

anders over. “Hoe nieuwer des te beter”, lijkt ons levensmotto. Het vraagt wel 

omdenken, het vraagt om leren ook en zelfs als oudere! Inmiddels weten wij hoe in 

Jezus tijd ‘leren’ hoog stond aangeschreven! Overal in het land Israël stonden 

leerhuizen, tot in Jeruzalem, tot binnen ín de tempel aan toe. Bijbelse personen zoals 

Abraham  en Aäron werden een model, leraar: wees als de leerling van … en doe 

zus of zo. Tot in de gebeden komt dit ‘leren’ terug. En ik vind het altijd opmerkelijk 

hoe aan het eind van dit Evangelie naar Mattheus Jezus oproept om alle volken tot 

zijn leerlingen te maken. Dus niet gelovigen maar tot leerlingen. Ik heb het uit 

verwondering boven heel wat doopliturgieën hier in de kerk laten drukken.  

Dit beeld van die monniken achter elkaar maakt duidelijk hoe ‘navolgen’ vooral ‘na-

dóen’ is: imiteren! Voor ons moderne mensen is ‘navolgen’ vaak iets van ons hoofd, 

ons verstand, van uit het hoofd leren, weten. In Jezus tijd is het ‘na dóen’. Cru 

gezegd: je hoort niet aan iemands woorden of z/hij na volgt maar aan wat z/hij doet. 

Nogmaals cru gezegd: het zit niet binnen ín een mens, maar je ziet het aan de 

oppervlakte van iemands bestaan, aan haar/zijn lijf af of z/hij na volgt. Ik kan het ook 

fraaier formuleren: het gaat om een wijze van leven, om een houding in dit bestaan, 

om de manier waarop wij met elkaar omgaan, elkaar als groep net zo goed als 

mensen buiten deze groep. Dat is wel een levenskunst die ons niet vanzelfsprekend 

eigen is, of die we zomaar uit onszelf doen. Dit wil geleerd worden, en aangeleerd, 



en gedaan, en geoefend, en ook dat je af en toe de fout in gaat al is de kunst vooral 

om dan opnieuw te beginnen!. En u God, wilt onze leraar zijn. Dit beeld van u als 

leraar is uitdagend. U die vóór doet en wij mensen die u na doen!? U die iets van 

mensen wilt en mensen zo menselijker wilt maken? Leraar naast het beeld van u als 

herder? Het zijn deze vragen die ons meer en meer bezig houden in onze tijd.  

Laat mij een voorbeeld noemen van mijn eigen leren én omdenken. Iets uit de 

actualiteit, daarmee tegelijk iets zwaars. Morgen is het 75 jaar geleden dat kamp 

Auschwitz werd bevrijd, door de Russen. Midden in christelijk Europa had zich dit 

onmenselijke gebeuren afgespeeld. Het ís en blíjft onbegrijpelijk hoeveel deel 

verklaringen te geven zijn. Jarenlang heb ik geleefd en gedaan alsof dit afschuwelijke 

tussen mensen én u God in staat. En leek het dus gepast om u ter verantwoording te 

roepen: Waar was u God? De laatste jaren verandert dit. Steeds vaker sta ik stil bij 

het bijzondere feit dat er Joden in die hel waren die bléven geloven, zoals een aantal 

overlevenden soms zijn blijven geloven. God was daar, hoe ook - maar waar waren 

de mensen die menselijkheid voorop stelden en in gingen tegen wat daar gebeurt? 

Etty Hillesum schrijft van dit geloof middenin de hel:” Ik zal je helpen God, dat je het 

niet in mij begeeft … dat wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen 

maar dat wij jou God moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf”. Die vorm 

van geloven die loyaal is aan de mensen die geloofden middenin de hel, dat is 

nieuw. En vraagt om omdenken, om opnieuw leren, zelfs/ ook als oudere.   

Natuurlijk, tegenover die zwaarte, staan ook andere momenten. Momenten dat je iets 

kunt doen, een opening maakt naar anderen, waardoor iets gebeurt in een gesprek 

of ontmoeting. Heel gewoon, op straat soms, ergens onderweg. En dat je je ineens 

realiseert, om het met de schrijver Oek de Jong te zeggen (in ’Zwarte schuur’): “Er 

was oneindigheid in de dingen – plotseling”. Of in de sfeer van navolging: het komt 

voor dat mensen in mijn doen en laten iets herkennen van wie mijn leraar is – van u, 

God. Die momenten zijn er ook. En dat is goed.   

Ik ga nu deze brief beëindigen. Ik merk wel hoe prettig ik dit schrijven aan u vind. Het 

brengt verheldering, én verdieping. Al schrijvend ben ik er achter gekomen dat het 

kerstkind, het kind in de kribbe - toch uw cadeau aan alle mensen op aarde!, onder 

mensen hoop wekt! Hoop op verbetering van hun situatie of lot, dat zeker. Maar ook 

hoop op verbetering van mensen, van anderen allereerst maar net zo goed als van 

ons – van mij. En dat heeft mij zo getroffen, God, dat u hoop heeft in ons. Dank u 

voor die hoop, die gaat een leven lang mee.  


