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Een paar weken geleden ging ik naar het Centraal Museum in Utrecht. Daar was
een tentoonstelling waarin oude kunst, vooral schilderijen uit de zeventiende 
eeuw, verbonden werd met video-installaties. In de eerste zaal hingen 
bijvoorbeeld een paar schilderijen uit de vaste collectie van het museum waarop 
muzikanten waren afgebeeld en daarbij werd een video-installatie getoond van 
een jongeman die op een brommer door een tropisch landschap rijdt. Aan de 
uitlaat heeft hij een trompet gemonteerd, die geluid geeft en van toonhoogte 
verandert als de jongeman gas geeft of remt. Een vrolijk geheel, maar sommige 
andere installaties waren behoorlijk confronterend en hadden te maken met 
oorlogsgeweld, met de klimaatcrisis en met de manier waarop vrouwen proberen
aan een schoonheidsideaal te voldoen
Waarom vertel ik u over die tentoonstelling, die intussen is afgelopen?
Ten eerste omdat die schilderijen uit de zeventiende eeuw en daarnaast de 
bewegende beelden zich eigenlijk tot elkaar verhouden zoals de teksten die wij 
uit de bijbel lezen zich verhouden tot de gebeurtenissen in onze tijd. 
Zo’n schilderij van een muzikant is een weergave van een bepaald moment in 
het verleden, zoals de schilder dat heeft vastgelegd. We kunnen de muzikant 
niets meer vragen. We weten niet wat hij speelde. En we kunnen ook niet aan de
schilder vragen waarom hij juist dat tafereel vastlegde en waarom hij het op die 
manier schilderde. We hebben vaak bij oude schilderijen ook wat uitleg nodig. 
Waarom staat die schedel daar? Wat betekent die gedoofde kaars? 
Zo zijn ook de teksten die ons uit de tijd van Jesaja en van Jezus zijn 
overgeleverd tot stilstand gekomen en we hebben er uitleg bij nodig, omdat die 
tijd en cultuur zo heel anders zijn dan de onze. We hebben zelfs uitleg nodig bij 
sommige teksten uit onze eigen bewogen tijd, die ons worden aangereikt door 
mensen uit Minnesota die het materiaal voor deze dienst hebben voorbereid. 
Toen we bij elkaar zaten om deze dienst voor te bereiden voelden we bij 
sommige teksten ongemak. We vonden de teksten niet alleen veel te lang, maar 
ook te zwaar en te weinig van toepassing op onze eigen situatie.
We zijn daarom zo vrij geweest om er flink in te snijden.  

Zo proberen we vanmorgen dus die gestolde teksten van het Oude en het 
Nieuwe Testament en de heftigheid van het leven van christenen in Minnesota 
recht te doen en te vertalen naar onze eigen levens, die soms ook, maar weer op 
een andere manier volop in beweging zijn en heftig kunnen zijn.

De mensen uit Minnesota hebben “Doe goed, zoek recht” als thema gekozen, 
omdat ze aandacht willen vragen voor het onrecht dat mensen van kleur nog 
steeds ervaren. 



Zo’n onderwerp geeft een gevoel van ongemak. 
We dachten toch, dat er een einde was gekomen aan racisme toen de 
burgerrechtenbeweging in Amerika bereikt had dat de rassenscheiding tot een 
eind kwam? Maar als je hoort dat het nog steeds voor mensen van kleur, ook in 
ons land, veel moeilijker is om een baan te krijgen of promotie te maken, of dat 
voetballers last hebben van apengeluiden dan moet je vaststellen: er is nog 
steeds sprake van racisme.

We dachten toch dat er een einde was gekomen aan slavernij, omdat de slavernij
al 150 jaar geleden is afgeschaft, maar als je kijkt naar mensen die nog steeds 
worden uitgebuit, zoals de bouwvakkers in Qatar, of mensen die tegen een 
hongerloontje in fabrieken en ateliers werken, dan moet je vaststellen: er is nog 
steeds een vorm van slavernij. 
En dat de slavernij sowieso nog steeds een moeilijk onderwerp is, en nog steeds 
veel emoties losmaakt, niet alleen voor de nazaten van tot-slaaf-gemaakten, 
maar ook voor anderen, dat hebben we eind vorig jaar gemerkt bij de discussies 
rond het aanbieden van excuses voor de slavernij door de regering. 
Ongemak, ook daar.

In de tekst van Jesaja is ook sprake van veel ongemak. In dit eerste hoofdstuk is 
het volk nog niet weggevoerd uit Jeruzalem. Maar het Noordrijk is al ingenomen
en het gevaar dreigt dat ook Jeruzalem ten onder zal gaan. En volgens Jesaja zou
dat het verdiende loon zijn van het volk. Want ze offeren wel vroom in de 
tempel, maar hun handelen is er niet mee in overeenstemming. Er heerst onrecht
en onderdrukking. Jesaja smeekt het volk van Juda om dit te veranderen. 

Jesaja spreekt de bestuurders aan als leiders van Sodom en het volk als dat van 
Gomorra. Vanwege alle misstanden. Maar in tegenstelling tot Sodom en 
Gomorra bestaat Jeruzalem nog. Luister, zegt Jesaja, daaraan kunnen jullie zien 
dat God de totale vernietiging niet wil. 
Maar God wil ook de vroomheid van de cultus niet met alle daarbij behorende 
rituelen. Het maakt God woedend. Het heeft een averechts effect. 
Het enige wat God wil zien zijn simpele werken: het helpen van de hulpelozen. 
Het is voor die tijd een ingrijpende boodschap die Jesaja brengt. 
Het betekent een breuk met de traditionele kijk op godsdienst. Niet langer de 
nadruk op persoonlijke of collectieve rituelen om er zelf beter van te worden, 
maar gerichtheid op de ander. 
Jesaja daagt Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed te doen; samen 
gerechtigheid te zoeken, samen op te komen voor onderdrukten en wezen en 
samen weduwen bij te staan. 

Zoek het recht, houd tirannen in toom. Zegt Jesaja. Zulke woorden, al zijn ze 
2700 jaar oud, zijn nog zo actueel als de meest recente nieuwsberichten. We 



weten wie de tirannen in onze tijd zijn. Die soms zelfs hun tirannie uitvoeren 
met een beroep op God. 

Nog even terug naar die tentoonstelling in het Centraal Museum. 
Een video-installatie toonde een lopende zwarte man van wie je steeds alleen het
hoofd zag tegen een grijze lucht. 
De Vlaamse filosoof en psychiater Damiaan Denys sprak de daarbij horende 
audiotour in. Hij zei:
“Als alles is verdwenen rest maar één vraag: wie is de mens, wat betekent het 
om mens te zijn?
Sigmund Freud schreef: de mens is geen zachtaardig wezen dat bemind wil 
worden dat zich hoogstens kan verdedigen als het wordt aangevallen. 
Integendeel, het is een wezen dat instinctmatig een groot deel van zijn 
agressiviteit heeft meegekregen. Daardoor is zijn naaste niet alleen een 
potentiële helper of seksueel object, maar ook iemand die hem ertoe verleidt zijn
agressiviteit op hem bot te vieren, zijn arbeidsvermogen zonder vergoeding uit 
te buiten, hem zonder zijn toestemming seksueel te gebruiken, zijn bezittingen 
in beslag te nemen, hem te vernederen, hem pijn te doen, hem te martelen en te 
doden. Homo homini lupus. De mens is voor de mens een wolf. Wie zal in het 
licht van al zijn levenservaring en van de geschiedenis de moed hebben om deze
bewering te betwisten?”
Tor zover Damiaan Denys.

Hoe kijken we naar de ander?
De ander, iemand die anders is dan ik. 
En wie ben ik in relatie tot die ander?
Heeft Freud gelijk met dat negatieve mensbeeld?  

En daarmee komen we bij de gelijkenis die Jezus vertelde. De laatste voordat het
lijdensverhaal begint. 
Het is een gelijkenis, geen verhaal waaruit blijkt hoe het letterlijk ooit allemaal 
eens zal gebeuren, geen toekomstvoorspelling, maar een als-of verhaal waarmee 
Jezus nog eens duidelijk wil maken waar het Hem om te doen was tijdens zijn 
leven. Een verhaal over onze relatie tot elkaar en het doen van barmhartigheid. 

De gelijkenis die Jezus vertelt herinnert ons eraan dat we onze liefde voor God 
niet kunnen scheiden van onze liefde voor anderen. Wanneer wij iets doen voor 
mensen die niet genoeg te eten hebben (bijvoorbeeld door te geven aan de 
voedselbank of door voedsel te doneren aan de buurtkastjes), of wanneer wij 
vreemdelingen opvangen, wanneer wij via een kledingbank zorgen voor mensen
die het niet kunnen betalen, wanneer wij op bezoek gaan bij zieken of een kaart 
sturen, en wanneer wij door brieven voor Amnesty te schrijven gevangenen 
proberen bij te staan, bij al die dingen, doen wij iets voor Jezus Christus zelf. 



Want: “In zoverre gij dit voor een van de minste van mijn broeders hebt gedaan, 
hebt ge het voor mij gedaan”, zegt Jezus. 
Die woorden van Jezus maken ons duidelijk dat we achter ieder gezicht dat ons 
aanziet het gezicht van Christus mogen zien. Christus identificeerde zich uit 
liefde volkomen met mensen die om wat voor reden dan ook in de knel zitten, 
die het niet makkelijk hebben. Maar op hun beurt identificren degenen die 
helpen zich, zonder het te weten net zo goed met Christus. Omdat ze anderen 
helpen in navolging van Jezus. 
Zo komt God aan het licht in de daden van mensen. Dat is geen verdienste van 
een mens. 
Het kan eenvoudigweg gebeuren dat degene die helpt én degene die geholpen 
wordt samen iets gewaarworden van Gods onmetelijke liefde.

En dan kan soms een ogenschijnlijk kleine daad van grote betekenis blijken te 
zijn.

 In mei 2020 keek een jonge vrouw niet weg. Haar video van de moord op 
George Floyd werd wereldwijd gezien. Het ontketende een heilige woede. 
Mensen zagen onder ogen dat Afro-Amerikanen nog steeds onderdrukking 
ervaren. De erkenning van deze pijnlijke realiteit leidde tot een wereldwijde golf
van compassie, zowel in de vorm van gebed als protest. 
Kerken en gemeenschappen uit Minnesota plaatsten gezamenlijk een gebedstent 
op de plek waar George Floyd werd vermoord. 
Zijn bekende kreet ‘I can’t breathe’, ik krijg geen adem, is ook de kreet 
geworden van anderen die zich op allerlei andere manieren verstikt voelen, 
bijvoorbeeld door (de dreiging van) oorlog en geweld, doordat de berichten over
klimaatverandering je naar de keel grijpen of omdat je het benauwd krijgt van de
stijgende prijzen van voedsel en energie. 

Heeft Freud gelijk, dat de mens een wolf is voor de mens?
Of ademen we op door de woorden van Jezus, dat we in de minste van de 
mensen zijn gelaat mogen herkennen?
Laten we luisteren naar zijn woorden en naar die van Jesaja: Doe goed, zoek 
recht.


