
Overweging zondag 13 februari       Adriaan van Es 

‘Op wie vertrouw je?’ 

Zo spreekt de heer: ‘Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die steunt op een schepsel en zich 

afkeert van de heer…. maar even later .. Gezegend is hij die op de heer vertrouwt, en zich veilig weet 

bij Hem.  

Zo lezen we bij Jeremia, één van de zg grote profeten, met een naam die ons vooral bekend is wegens 

het woord Jeremiëren, jammeren, of Jeremiade, klaaglied. In Jeremia komt een mens naar voren die 

worstelt met zijn roeping door God, en de levensweg en levensstijl die bij zijn profeet zijn hoort; hij 

heeft daar moeite mee, en laat dat ook merken. Zo mag hij b.v. niet trouwen. Maar ook wist hij vaak 

niet hoe om te gaan met de opdracht van God enerzijds en de politieke realiteit anderzijds. Zijn twijfel 

ging zover dat hij jammerde over de dag dat hij werd geboren, en hij was teleurgesteld in God, van wie 

hij maar geen tekenen van steun vond… en toch, en toch bleef hij vertrouwen op de Eeuwige.            

Hij leefde in een tijd van grote politieke en militaire spanningen, tussen Egypte en Babylonië, met het 

kleine Juda daartussen. De koningen van Juda sloten wisselende bondgenootschappen en kwamen 

soms in opstand. Uiteindelijk leidde dat tot de verwoesting van Jerusalem en de Tempel, en het begin 

van de ballingschap van het volk naar Babylon. Jeremia ging mee naar Babylon, maar keerde terug 

naar Juda…  Een legende vertelt dat, aangekomen bij de Eufraat God tegen Jeremia zei: ‘Jeremia als jij 

bij de ballingen blijft ga ik terg naar Juda, als jij teruggaat blijf ik bij hen’… Jeremia zei ‘wat baat het de 

ballingen als ik bij hen blijf. Blijf gij bij hen, Heer, dan zullen zij de ballingschap overleven’…. Jeremia 

ging terug. Wat moest hij zeggen tegen zijn mensen in ballingschap? Zeer tegen de zin van zijn 

tegenstanders stuurde hij een brief aan de ballingen in Babylon met de opdracht om te bidden voor 

Babel, zich daar te vestigen, huizen te bouwen en kinderen te krijgen, en niet ervan uit te gaan dat ze 

snel weer terug konden komen naar Jerusalem… Wat nou? Bidden voor Babel?, voor hen die je 

gevangen nam en verdreef van huis en haard? … Ja, zegt Jeremia, bidden voor je vijand, steeds op 

zoek naar vrede, ook in de harde werkelijkheid van Babylon. Voor terugkeer zou de Eeuwige zorgen, 

na 70 jaar, generaties later, langer dan een mensenleven, een belofte voor hun kinderen en 

kleinkinderen… Door de eeuwen heen hebben Joden op allerlei plaatsen ter wereld waarheen zij 

waren gevlucht of verstrooid, die brief gelezen en er kracht uit geput. 

Politieke spanningen en crises, militaire dreiging. Herkennen we dat niet ook nu? Machtsstrijd tussen 

Amerika en China, dreigende oorlog in Oost-Oekraïne, een klimaatcrisis, die zo erg is dat sommigen 

twijfelen of onze planeet überhaupt nog wel te redden is, groeiende ongelijkheid en krankzinnige 

rijkdom naast bittere armoede. En dan: wie is nog te vertrouwen? Zijn de machtige politici degenen 

waarop we moeten vertrouwen? Zijn hun perspectieven goed om op te bouwen? …. Of is er toch een 

ander perspectief, een perspectief dat de Eeuwige ons wijst, moeten we toch meer op hem 

vertrouwen?... Is er onder onze zelfstandigheid, ons gevoel en overtuiging van autonomie, toch een 

diepere grond? Dat we niet van onszelf zijn, dat we in verhouding staan tot dat veel grotere, dat 

onkenbare, díe onkenbare met de onuitsprekelijke naam? 

Dat klinkt misschien we erg ouderwets, iets ‘niet van deze wereld, deze tijd’. Want wat is dan 

vertrouwen op God? Hij spreekt van gerechtigheid en vrede en van liefde; hij roept ons op om Hem in 

onze medemens te herkennen. En toch: hoe onzeker en ongrijpbaar lijkt dat vertrouwen soms. Maar 

toch, er zijn zoveel voorbeelden van mensen die dat vertrouwen op de Eeuwige wel hadden  …. Ik 

denk aan Abraham en Mozes, die tegen hun eerste gevoel en angst toch voor de Eeuwige kozen, met 

een schijnbaar onbeduidend teken…. een brandende struik, een wolk op een berg … een keuze met 

onzekerheid, maar met vertrouwen. Hij zou ze begeleiden, en zij gingen op die belofte in.                    

En dan: wat te denken van Maria, zij vertrouwde op God,…. tegen wat de mensen wel zouden zeggen, 



en dan ….. de volgelingen van Jezus, ook zij vertrouwden op God, en namen de moeilijkheden op hun 

levensweg voor goed.  

Ook Jezus roept ons op om te vertrouwen op God, en hij doet dat voortdurend in de drie jaren van zijn 

openbare leven. Dat vertrouwen houdt ook radicale keuzes in. Hij confronteerde zijn leerlingen en zijn 

gehoor met radicale standpunten, die wel altijd in het perspectief stonden van zijn vertrouwen op 

God. Beroemd is zijn Bergrede uit Mattheus, waar hij zijn leerlingen voorschildert hoe het leven nu is, 

en hoe het zou moeten zijn. In de Veldrede uit Lucas die wij lazen doet hij dat nog puntiger. Hij is 

afgedaald van de berg, staat tussen het brede publiek, en spreekt met enorme nadruk op het verschil 

tussen Nu en Straks. In het hiernamaals zullen de verhoudingen omgekeerd zijn. Nu zouden met 

hiernamaals zeggen: hoe het eigenlijk moet zijn. Lucas wijst op de gevaren van rijkdom; hij weet hoe 

gemakkelijk rijkdom en overvloed een mens inpalmen en hem of haar afsluiten voor wat echt 

waardevol is. Hoe duidelijk is dat ook nu te  herkennen! Lucas heeft het heel concreet en materieel 

over armoede, honger, verdriet en vervolging. Is dat niet heel modern? Heel erg van deze tijd? Alles 

wat Jezus in Lucas zegt, is dagelijks om ons heen zichtbaar. De boodschap is duidelijk: God kiest partij 

voor hen die lijden! Hij zegt: Bouw je leven op mij, luister naar mij, heb mij lief zoals ik jou lief heb.     

Het zou goed zijn als we vaker het geloofsgesprek voeren …  wat geloven we … ook in onze 

geloofsgemeenschap, ook straks als we in groepen over het beleidsplan van onze kerk gaan praten, 

ook dan is het goed ons te realiseren dat de geloofsvraag aan de basis ligt van dat gesprek, laten we 

dat niet vergeten. God vraagt ons om onze zintuigen en ons hart voor Hem open te stellen. Als we dat 

doen, worden we gevoelig voor Zijn woorden, zijn aanwezigheid, … dan kunnen we ervaren wat we 

straks zingen … Gij zijt de lucht om ons heen. Ik adem U in, anders sterf ik …  

 

Moge het zo zijn 

 


