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27 oktober 2019. VDGH-T. Ezechiël 
34:20-28; Romeinen 12:9-21; Lukas 
13:6-9. Ds. Pieter Post (afbeelding: internet) 
 
Liederen: 304; 305; 712; psalm 23c; 
1006; Te Doen Gerechtigheid (H. 

Oosterhuis/Valerius Gedenckklank); 416 
 
Thema: ‘Nogmaals over het Goede en het Kwade’. 
 

Toespraak 
 
Het houdt ons allemaal bezig: over het goede en het kwade kunnen we eindeloos 
doorpraten. We worden er van kindsbeen af al mee geconfronteerd, al was het 
maar vanwege iets heel onschuldigs als stiekem snoepen. Maar dat valt in het niet 
bij de veel grotere vraag wat mensen elkaar aandoen, of wordt aangedaan. Velen 
worden sceptisch als zij iets beleven dat totaal onbegrijpelijk is. Wie heeft niet eens 
gedacht: ‘Als God liefde is, dan had-ie dit of dat toch niet gedaan’? Daarin zit een 
diepe teleurstelling dat het Kwade kennelijk ook van Hem kan komen en dat we 
ons verloren voelen. Sommigen raken het geloof kwijt, want wat hebben we aan 
zo’n God als we ons bij Hem niet meer veilig voelen?  
 
Dat was zo ongeveer de dienst van de vorige week waarin Janny van der Molen 
voorging. Zij is haar hele leven al geboeid door de vraag waar het Kwade toch 
vandaan komt. Komt dat van God? Want als Hij goed is dan zijn de mensen toch 
ook goed? Maar hoe kan het dan dat Eva toch van de verboden vrucht eet van de 
boom van kennis van goed en kwaad? Moeten we aannemen dat God dan zowel 
het Goede als het Kwade in zich verenigt? Het allerbeste dat wij hebben gekregen 
is de vrije keuze. Janny gaf ons toen ter overweging mee, waarom kiezen we dan 
niet voor het Goede? 
 
Na de dienst werden hier en daar wat opmerkingen gedeeld. De een stelde het 
hebben van een vrije keuze heel erg op prijs, maar de ander vond dat wat 
gemakkelijk, want als alles van ons mensen zal afhangen, komt het dan wel goed? 
Wat is uiteindelijk de rol van God in dit hele verhaal? 
 
Ik denk dat er voor beide kanten wat te zeggen valt. Uit de brief aan de Romeinen 
blijkt dat we heel wat goeds kunnen opbrengen zoals blij zijn met wie blij is, en 
meelijden met wie in nood verkeert. Nou is dat misschien een wat gemakkelijk 
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voorbeeld uit die hele reeks van aanbevelingen die Paulus opsomt om niet mee te 
deinen op de golven van het Kwade. Ook al wordt het wel wat lastiger om iemand 
te zegenen die je verschrikkelijk dwarsboomt en ongelooflijk vervloekt 
(‘vervolgen’ in de tekst). Je zou denken, mooi niet, jij bekijkt het maar: dat is dan 
mijn keuze. Makkelijk is dat niet misschien, maar het is ons wel gegeven om dat te 
kunnen doen. Zo gaan we in tegen de macht der gewoonte van ‘stik er maar in’. 
En dat durven (tegen de macht der gewoonte in handelen) is de opdracht van de 
kerk betoogde ds. Rob Visser (pionier-predikant) gisteren hier op de landelijke 
broederkringendag. Daarin zijn wij unieke mensen. 
 
Want wat moet je ook anders om de vrede en de eenheid te bewaren? Ik neem 
jullie mee naar een korte achtergrondschets. De brief van Paulus werd zo’n twintig 
jaar na Jezus’ dood bezorgd bij de prille gemeente van Rome. Er waren spanningen 
tussen joden-van-huis-uit en nieuwkomers met een andere achtergrond. Men 
sloot niet goed op elkaar aan, waarschijnlijk door andere eetgewoontes en 
religieuze voorschriften. En wat krijg je dan: je plaatst elkaar in een hokje, voorziet 
elkaar van een stigma ‘jij bent zus of zo’, en hoort niet bij ons. Het vuur van de 
broeder- en zusterliefde (12:10) spatte er in elk geval niet vanaf moeten wij er uit 
opmaken. Ook alweer zoiets waarbij je je afvraagt waar komt dat toch vandaan dat 
mensen elkaar zo moeilijk verdragen? Zijn dat allemaal egotrippers geweest (met 
een woord van nu), omdat je op elkaars terrein komt? Hoe dan ook lijkt de 
situatie zo te zijn dat de gemeenteleden de scheidsmuren die Christus neerhaalde, 
weer optrokken. Maar nu doet Paulus via enkele aanbevelingen een poging hoe je 
je het allerbeste uit zo’n situatie van vijandschap kan bevrijden. (Romeinen 12:9-
21) En het meest in het oog springend zijn dan wel deze woorden van hem: ‘Als je 
vijand honger lijdt, spijzigt hem; als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want dat 
doende zul je vurige kolen stapelen op zijn hoofd’. Ik heb dat altijd een van de 
meest beeldende gezegdes gevonden. De gedachte is dat wanneer je dat letterlijk 
bij iemand zou doen, dat die persoon die hete kolen onmiddellijk van zijn hoofd 
zal schudden. En zo zou ook een vriendelijk woord kunnen werken bij iemand die 
om wat hij gedaan heeft, helemaal geen vriendelijkheid verdient. Een voorbeeld. 
Stel een leraar weet dat een leerling een werkstuk van iemand anders heeft 
overgenomen. Maar desondanks prijst hij hem de hemel in voor zijn prachtige 
werkstuk. De leerling wordt daardoor wat ongemakkelijk en bekent: maar het is 
eigenlijk niet van mij. En daarmee heeft de leraar zijn doel bereikt. Hij is niet boos 
geworden maar hij liet de leerling zelf bekennen dat het van een ander was. De 
kans is daardoor altijd aanwezig dat wanneer iemand je vriendelijkheid als 
onverdiend gaat ervaren, hij zich zó schuldig gaat voelen dat hij toegeeft dat hij 
fout zat. Dat is wat Paulus bedoelt wanneer hij schrijft: ‘Word niet overwonnen 
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door het kwade [dus door de leerling te straffen], nee, overwin het kwade door 
het goede!’[door vriendelijk te blijven en de ander tot andere gedachten of zelfs 
tot een bekentenis te bewegen]. Vurige kolen op iemands hoofd stapelen is wat 
mij betreft een van de mooiste succesformules in de bijbel. 
 
En wat daarbij past is die gelijkenis over de vijgenboom. Voor wie van de week in 
de Kring Oosterwolde bij de viering van Enigheid aanwezig was, zal dit bekend 
voorkomen, want daar lazen we dit verhaal ook. Er wordt erop gewezen dat we in 
ons ongeduld beslissingen kunnen nemen waar we achteraf spijt van krijgen. Een 
man had een vijgenboom geplant, maar wilde hem omhakken omdat hij geen 
vruchten geeft. Hak hem maar om, zegt hij tot de wijngaardenier, ik heb er niets 
aan, het is een sta in de weg. Zoals dat met ons mensen gaat: Dat is een waardeloze 
figuur, daar heb je niets aan, hak hem om. Maar op zijn beurt zegt dan de 
wijngaardenier: Geef hem nog een kans, ik zal er extra voor hem zorgen, wat 
voeding geven, en dan kijken we volgend jaar wel weer. Werpt hij dan ook geen 
vruchten af (heeft hij ook dan nog niet aan de goede  verwachting voldaan) dan 
kan je hem alsnog omhakken.  
 
Vertaald naar onze tijd: wij leven in een maatschappij waarin we op snel resultaat 
gericht zijn. Wij zijn uit op direct effect. U zult dat in het komende gemeenteblad 
wel lezen: Chris Doude van Troostwijk gaf op het Leerhuis een boeiende inleiding 
over onze Onmiddellijkheid. Wij leven in een maatschappij van de 
Onmiddellijkheid. Alles moet van de vloer op zolder ineens maar klaar zijn en we 
moeten 24 uur voor elkaar klaar staan. En dat maakt dat we geneigd zijn om 
weinig na te denken, snel te oordelen en te handelen, onrustig worden en haastig 
langs elkaar heen leven. Maar die vijgenboom heeft alle tijd nodig. Al vóór de 
winter draagt hij zijn vrucht, maar die zal pas na het overwinteren tevoorschijn 
komen, dat duurt dus nog een hele tijd en vraagt daarom geduld in het wachten. 
Met dit beeld wijst Jezus erop dat we geduld nodig hebben voor de overwinning 
van het Goede op het Kwade. Het zal er komen, maar niet onmiddellijk. Dus niet 
direct menen ‘omhakken maar’, maar leren wachten zonder daarin passief te 
worden overigens. Paulus schrijft: ‘Als het mogelijk is wanneer het van u afhangt: 
houdt met alle mensen vrede’, laat de rest maar aan God over. 
 
Dat is een mooie verdeelsleutel: wij doen wat er in ons vermogen ligt aan het 
goede doen, daarmee verminderen wij het kwade. En God doet de rest. Wat wordt 
daaronder verstaan? Voor de vraag of er ooit in de toekomst aan het Kwade een 
einde komt (nooit meer Auschwitz, nooit meer IS, nooit meer honger, nooit 
meer vluchtelingen) moeten we bij Beatrice de Graaf zijn. Zij is expert op het 
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gebied van het terrorisme, en zij is een christen, en komt nogal eens in het nieuws. 
En zij vertelt dat we in de criminologie, bij justitie, in de politiek met zijn allen 
druk bezig zijn met de puzzel hoe er een einde aan het kwade komt. Maar zegt ze, 
bij alle prachtige theorieën vergeten wij de hoop en de verlossing. Tegenover de 
realiteit van het kwaad staat de belofte in Ezechiël dat daar een einde aankomt. 
Het is een strijd tussen een gemest lam en een mager lam. Ze zijn allebei van 
hetzelfde soort, maar de een is sterker en machtiger dan de ander en laat dat ook 
voelen, in de wereld geldt nu eenmaal het recht van de sterkste. De zwakkere zal 
altijd het onderspit delven en een underdogpositie opgedrongen krijgen. Het arme 
volk ziet in zijn leiders dan eerder een wolf dan een bondgenoot. En daarvan 
spreekt de Ene God, er komt een einde aan dat soort van Kwade. Hij zal de 
stangen van het juk dat zwaar op hen rust breken, ze zullen niet langer een prooi 
voor de volkeren zijn en voor het wild der aarde. God neemt het voor de 
onderdrukten op! Die woorden roept de Ene God over de hele wereldgeschiedenis, 
het zijn woorden van belofte. 
 
Maar zien we dat dan al? Kijk, en dat is dat wachten op de vrucht van de 
vijgenboom. Geduld oefenen en wachten. Maar, zegt Beatrice de Graaf ook, als je 
zo in de Ene God gelooft, dan geeft je dat in de praktijk houvast om anders om te 
gaan met onveiligheid en angst voor het kwaad. Omdat je weet dat dat nooit de 
bedoeling is geweest, en dat we er ook niet alleen voor staan. Wij werken samen 
in één verbond met de Ene God aan het Goede, wij zijn Zijn partners. Daarin ligt 
onze roeping, vinden we de kracht van het geloof, en de betekenis van onze 
gemeente voor onszelf en voor de plaats waarin wij wonen. Wij staan er niet alleen 
voor. 
 
 


