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Verkondiging zondag 5 september 2021  12e zondag van de zomer 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezing: Johannes 7:1-24       
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Wie de serie lezingen uit het Johannesevangelie een beetje volgt, die kent de figuur van Jezus, zoals 
Johannes die schetst, inmiddels wel min of meer. Ik weet niet wat u van ‘m vindt; ik moet bekennen, 
en dat heb ik ook al eerder hier gezegd, dat ik het soms best lastig met Hem heb. Nu is dat op zich 
niet verkeerd; leven met God en met Jezus is ons nooit beloofd als een comfortabel gebeuren, het 
daagt je uit, het maakt je ’t leven soms zelfs moeilijker dan leven zonder; maar het is uiteindelijk de 
moeite waard, geloven we. 
 
Neem nou vanmorgen. Er zitten weer meer dan voldoende ‘haakjes’ in het verhaal, dingen om je 
over te verbazen of aan te ergeren. Dat Jezus zijn eigen gang gaat, zijn eigen plan trekt, dat verbaast 
ons al niet meer. Als zijn broer hem opjutten om nou eindelijk eens iets te presenteren, om zich zo-
gezegd op de sociale media te manifesteren, dan zegt hij eerst dat hij niet naar het feest gaat, en het 
dan toch later ‘stiekem’, in het verborgene, wél doet – daar kijken we niet meer erg van op. Dat hij er 
weet van heeft dat de Joodse instanties hem willen doden – wat iedereen als onzin, fake news, 
afdoet, maar wat later maar al te waar blijkt te zijn – dat is een constante lijn in dit evangelie en wel 
op twee manieren: Jezus beheerst het toneel en overziet alles, weet alles, en zijn komst roept bij 
velen tegenstand op. 
 
Maar waar u vast over gestruikeld bent, en anders ik wel: al eerder had hij gezegd, dat hij over de 
wereld getuigde dat haar werken boos waren, maar dan komt dat tussenzinnetje: ‘Mozes heeft jullie 
de wet gegeven – niemand van jullie doet trouwens de wet’ (7:19). 
 
Wat nu? Wat zegt hij daar?  
 
Allereerst: is dat anti-Joods bedoeld? Ik geloof het eigenlijk niet. Jezus heeft in dit evangelie een be-
hoorlijk gespannen verhouding met zijn volksgenoten. Of beter, met de Judeeërs, de bewoners van 
het zuidelijk gedeelte, de streek rondom Jeruzalem, en daarvan vooral de leidinggevende kringen 
onder hen, de hogepriesters en farizeeën. Met de Galileeërs, de bewoners van de noordelijke provin-
cie die evenzeer het Joodse geloof aanhangen, heeft Jezus het een stuk beter, daar krijgt hij waarde-
ring en support.  
 
Maar ik denk eigenlijk dat de opmerking ‘niemand doet de wet’ veel algemener bedoeld is. Ik hoor 
Jezus zeggen: ieder mens schiet tekort. Niemand voldoet wat haar, wat hem te doen staat, iedereen 
laat het liggen.  
 
Wat zou ik Jezus – of beter, Johannes want die schreef dit op en hoe Jezus zelf erover dacht weten 
we niet precies – wat zou ik Johannes graag eens een avond in debat zien met Rutger Bregman – u 
weet wel, van dat boek van een paar jaar geleden: De meeste mensen deugen. Dat zou wat wezen! Ik 
zal de suggestie eens doorgeven aan de mensen van Bezinning en Verdieping of van Kerkcafé, al heb 
ik enige twijfels over de beschikbaarheid van Johannes…  
 
Wat Rutger Bregman doet, is met tal van argumenten de stelling aanvallen dat de mens in principe 
slecht is. Hij laat met behulp van onderzoeken zien dat de meeste mensen helemaal niet zo egoïs-
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tisch of inhalig zijn als we denken. Florisca heeft er nog over geschreven in Op Weg, toen het boek 
uitkwam. Het boek won niet voor niets de NS-publieksprijs: daar hebben we nou behoefte aan, een 
positieve kijk op de mens. Het somberen over onze intenties, zoals de protestantse traditie zo inten-
sief kan doen, dat brengt ons toch nergens! En ja, dat erken ik, dat geluid is heel verfrissend en soms 
heel erg nodig. Systematische argwaan tegen elkaar is verwoestend voor relaties, voor organisaties, 
het heeft ons de toeslagenaffaire gebracht en een overheid die de burger tegemoet treedt als een 
crimineel tot het tegendeel is bewezen, en elke asielzoeker als een potentiële terrorist. Het heeft ons 
in een situatie van wantrouwen en argwaan tegenover elkaar gebracht, en dat is niet goed. 
 
Maar is daarmee het laatste woord gezegd? Ik wou dat het waar was, dat positieve mensbeeld. Ik 
wou dat we er kwamen met een beetje vertrouwen in elkaar en in onszelf – maar ik vrees van niet. 
En dan vooral niet, als we naar onszelf kijken. Want dat is bedoeld, niet naar de ander maar naar 
jezelf kijken. 
 
Een paar jaar geleden liep ik in een drukke menigte op een station, toen een meisje voor me haar 
telefoon uit haar broekzak pakte en tegelijk een briefje van tien meetrok en liet vallen. Ik liep erheen 
en boog me al bijna voorover om het op te pakken, toen een donkere jongeman met soepele tred 
langs me heen schoot, en in één beweging het biljet oppakte, en …  
 
… het meisje op haar schouder tikte en het teruggaf. […] 
 
Nou ben ik benieuwd, wat er door u heen ging in de kleine rustpauze die ik in dit verhaaltje liet 
vallen. U hoeft dat niet openlijk te zeggen, als u voor uzelf maar eerlijk bent. Ik viel mezelf behoorlijk 
tegen, want in die paar seconden (het is echt gebeurd, het komt niet uit zo’n boekje met inspirerende 
anekdotes) gingen er gedachten door mij heen waar ik behoorlijk van schrok. En dat stemde mij iets 
milder tegenover die woorden van Jezus die me zo tegenstonden. Hij heeft wel een punt, helaas! Wij 
zitten niet zo mooi in elkaar als we zouden willen. En dat punt maakt hij keer op keer, hard en ik zou 
bijna zeggen, ‘genadeloos’, maar dat klopt natuurlijk niet.  
 
Wat wil Jezus dan? Zijn hoorders met God verbinden. En daarmee met het goede leven, het leven dat 
ergens uitkomt, dat inhoud heeft en toekomst, dat oprecht en eerlijk iris.  Dat klinkt ontzettend pre-
tentieus, want zijn ze niet allang met God verbonden? Ze doen toch van alles, houden zich aan regels 
en gebruiken, het ritselt er van de rituelen, de samenleving van Jezus’ is bepaald niet geseculariseerd 
of ‘van God los’. Of … is dat toch meer buitenkant, is het blijven steken in het ritueel? Betekent het 
werkelijk wat voor ze? Is het niet meer gewoonte, sleur, identiteit – en hoe zit het bij ons? Wij gaan 
soms prat op onze christelijke identiteit, maar willen we daar ook echt op aangesproken worden? 
 
Ja, en dan weet ik het niet meer zo goed. Dan wil ik het enerzijds voor die arme mensen daar opne-
men: die eenvoudige (denk ik zo) Judeeërs en Galileeërs, die zich aftobben voor brood op de plank 
voor zichzelf en hun gezin en ook nog ruimte vinden in hun leven om naar de tempel te gaan en de 
feesten te vieren, waaronder de Grote Verzoendag omdat ze ook wel weten dat ze Gods vergeving 
nodig hebben – wat is daar zo verkeerd aan?  
 
Maar Jezus wil nog iets meer, wat dan precies? Hij wil dat mensen niet een beetje maar helemaal 
met God en met dat goede leven verbonden zijn. En Johannes voor zich, die weet dat Jezus zelf 
daarin de hoofdrol speelt en onmisbaar is voor die connectie tussen mens en God, omdat je in Hem 
God zelf ontmoet. 
 
Dat is vandaag, de verkondiging van Johannes. En ik volg hem, maar ik begrijp het zelf alleen maar 
met hulp van alledaagse voorbeelden. Je kunt de dingen niet half doen, dan ben je niet serieus; je 
kunt niet een beetje integer zijn. Je kunt niet een beetje houden van; je kunt niet een beetje ‘aan het 
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klimaat doen’, waar we nu al decennia mee bezig zijn en zie het resultaat. En je kunt niet een beetje 
‘aan God doen’, of ‘aan religie’.  
 
Daarmee zeg ik niet, dat u elke zondag naar de kerk moet, of zich met allerlei starre ge- en verboden 
moet onderscheiden van anderen. Jezus kritiseert juist het monomane rechtlijnige geloof, waarmee 
we onszelf en anderen de maat nemen. Maar hij kritiseert óók het vrijblijvende, het shoppende, het 
nooit helemaal serieuze omgaan met geloof, dat we diep in ons hart koesteren. In mijn woorden: dat 
we wel weten van gastvrijheid, van eerlijk delen, en toch kiezen voor eigenbelang; dat we als christe-
lijk Nederland – sorry, ik kan er niet over ophouden – ons keer op keer van onze ongastvrije kant 
laten zien tegenover vluchtelingen. Dat we elke keer zeggen dat het om rechtvaardigheid moet gaan 
en dat elke keer weer misgaat; koopman en dominee, maar als het erop aankomt valt het altijd om in 
de richting van de koopman. 
 
Hoe staat Jezus daarin, kwesties van regels en zo? Dat zien we aan het eind: Jezus ineens in een wat 
andere stijl, als een Schriftgeleerde die andere Schriftgeleerden te slim af is. Hij haakt in op kritiek die 
hij eerder gekregen heeft, over ‘één ding dat hij heeft gedaan’ en blijkbaar op de sabbat. Dat moet 
slaan op de genezing van die man bij het bad van Bethesda, twee hoofdstukken geleden.1 Hij pakt 
zijn tegenstanders op een slimmigheidje. Besnijdenis van Joodse jongetjes wordt altijd op de 8e dag 
gedaan, precies een week na de geboorte. Dat is een gebod, dat moet, zelfs als het kind op sabbat 
geboren is en die 8e dag dus ook op de sabbat valt, dan besnijd je toch een kind. Op sabbat mag je 
niet werken, maar dit ‘werk’ is zo belangrijk dat het ’t sabbatsgebod overtroeft. Welnu, daarop past 
Jezus een rabbijns principe toe,2 en dat gaat zo: als je het sabbatsgebod aan de kant mag schuiven 
om een klein onderdeel van een kind ‘in orde’ te brengen, zoals de besnijdenis, hoeveel te meer is 
het dan toegestaan om dat gebod terzijde te schuiven als je een heel mens gaat genezen!  
 
Daar hebben ze niet van terug. En Jezus kopt ‘m nog even in: kijk nou goed. Jullie zien de opper-
vlakte, een mens die de sabbatsregels overtreedt. Maar kijk dieper, kijk met rechtvaardigheidsgevoel, 
kijk met je hart.   
 

* * * 
 
Het is elke keer weer een worsteling, preken over Johannes. Ik weet niet of ik het volhoud, een heel 
jaar lang, en laat mij ook eens weten of u het volhoudt! Volgende week in elk geval een ander ver-
haal ernaast. Maar Hij laat me ook niet los, die strenge Jezus die Johannes ons schetst, en die wil dat 
we meer uit onszelf halen.  
 
En dan moet je dat goed horen. Zoveel reclames voor cursussen persoonlijke effectiviteit jutten je 
op, ‘de beste versie van jezelf’ te worden. Dat klonk de eerste keer leuk, en nu vind ik het inmiddels 
verschrikkelijk. Jezus daagt ons uit, werkelijk onszelf te worden, zoals we bedoeld zijn. En hij is 
overtuigend, omdat Hij alles, ja, niet uit zichzelf gehaald heeft, maar alles gegeven heeft, één van 
bedoeling, om ons te laten leven met God en met elkaar. Een mens om te volgen, een mens om bij in 
de buurt te blijven, want bij Hem is dat leven met God te vinden. 
Amen. 
 

 
1 Joh. 5:1-8. Sommige uitleggers, zoals Bultmann, denken dat het Johannesevangelie behoorlijk in het ongerede 
is geraakt en ‘herstellen’ dat door Joh. 7:15-24 meteen na hoofdstuk 5 te plaatsen.  
2 qal-wa-chomer, van het kleinere naar het grotere: ‘Als dit al…, dan zeker dat…’ Ook in Mat. 12:11-12: Als je al 
een schaap uit een kuil mag halen op sabbat, dan zeker een mens redden. 


