
Zondag 24 maart 2019 
Overweging naar Lucas 3:1-9  
 
Lieve mensen, jong en oud, gemeente van onze Heer Jezus Christus 
 
Bij rampen, ziekte, ongeluk stellen we vaak de vraag: Waarom? 
Deze week heb ik het ook vaak gehoord. Waarom al die aanslagen en die 
doden? In Nieuw-Zeeland, Utrecht? 
Waarom al die natuurrampen, ziekten, lijden?  Waarom treft het kwaad ook 
goede mensen? Is het een ongelukkig toeval of zit er een bedoeling achter? 
Want als God toch God is dan kan Hij het kwaad toch een halt toeroepen? 
Hier klinkt in door alsof God het kwade straft en het goede zal belonen.   
Maar vraag ik me af: heeft God op die straffende en belonende manier wel te 
maken met het lot en het noodlot van de mensen?  
Wij willen altijd zo graag een antwoord en als we dat niet krijgen dan proberen 
we wel een antwoord te bedenken. Want deze waaromvragen en daarom-
antwoorden zijn van alle tijden. Ook vanmorgen in het verhaal over Jezus. 
 
Jezus, op weg naar Jeruzalem, en regelmatig in gesprek met zijn leerlingen en 
andere mensen. Over gerechtigheid, schuld, oordeel, geduld. Over dat oorzaak-
gevolg denken van mensen.  
Want in de tijd van Jezus, maar ook nu kom ik het tegen was het Farizeese 
vergeldingsdogma, dat er een verband is tussen onrecht en oordeel. Een breed 
aanvaarde gedachte. 
Met andere woorden: dat het ook je eigen schuld was als je door onheil werd 
getroffen. Het overkwam je niet voor niets, want je had vast iets fout gedaan 
tegenover God. 
Dat zit ook achter de opmerking over de Galileeërs. Terwijl ze aan het offeren 
waren, werden ze door Pilatus vermoord. Hoe kan God dat toelaten? 
 
Maar Jezus gaat fel in tegen de gedachte dat het wel aan de Galileeër zelf zal 
hebben gelegen. De gedachte van wat je zaait zal je oogsten. 
Jezus kijkt anders naar de situatie. Daarom is het oog in het bloemstuk ook zo 
mooi. Hoe kijk jij eigenlijk naar een ander of een situatie?  
 
Jezus geeft geen antwoord op de waaromvraag, maar maakt een beweging van 
praten over anderen naar kijken naar jezelf.  
Denken jullie dat ze schuldiger of zondiger waren, die Galileeërs of die achttien 
onder de toren van Siloam, dan jij, dan jullie?  
Jezus richt de aandacht op de mensen zelf. Kijk naar jezelf! 



 
Er gebeuren in je leven dingen waar je part nog deel aan hebt. 
Schuldig, zondig of niet, het gebeurt gewoon! 
En natuurlijk is het zo, als je bijvoorbeeld ongezond leeft, de kans groter is op 
ziekten. Maar ik ken ook genoeg gezonde mensen die zomaar sterven. ij zet de 
mensen en de slachtoffers op één lijn. 
 
Jezus roept op om van blikrichting te veranderen. Blijf niet hangen in die 
waarom vragen.  
Waarom het kwaad goede mensen treft? 
Dingen gebeuren of wat de zin daarvan is? 
Die vraag kan en wil Jezus niet beantwoorden. Daarmee zou Hij zich op Gods 
stoel plaatsen. Iedereen kan zomaar iets overkomen! 
Omdat dingen gewoon gebeuren in het leven. 
Onvoorzien en onverwachts. 
Geloven is niet een systeem van pasklare antwoorden, maar is het ook 
uithouden bij alle tegenslagen en beproevingen in het leven. 
Niet oordelen, maar geduld hebben en hopen en uitzien naar een nieuw begin. 
  
Daarom vertelt Jezus over de vijgenboom. De boom kun je vergelijken met een 
mens. Ook als mens kun je een tijdje dor en futloos zijn. Geen zin hebben in de 
dingen. 
En dan kan de omgeving ook zeggen: Stop er maar geen energie meer in, want 
het levert niets op. We herkennen het misschien wel. Soms word je er 
moedeloos van, omdat je geen vooruitgang ziet. 
Toch leert Jezus ons om geduld te hebben, anders te kijken en een nieuwe kans 
te geven. Nieuwe voorwaarden scheppen. 
Hoe is je omgeving, kun je nog gedijen? Is er genoeg uitdaging? 
Is er genoeg voedsel, ook voor de ziel van de mens om nog echt te leven?  
Het kan zo goed voor een mens zijn, om opnieuw en anders naar de dingen te 
kijken. 
 
In de verhalen van Jezus krijgt niet het oordeel, of het oorzaak-en-gevolg 
denken de overhand, maar er wordt steeds een nieuwe kans aangereikt   
Sta niet stil, maar kijk anders, vooruit, naar wat nog wel kan, naar nieuwe 
kansen en gedachten, ook door de bijbel je aangereikt, om de wereld en ook 
het lijden aan te kunnen. Want het lijden zal blijven, toen, maar ook nu. 
 
Blijf niet passief kijken, naar hoe slecht het gaat en wat niet kan, maar om 
actief te kijken naar mogelijkheden die wel kunnen. 



En dat vraagt vaak geduld, maar probeer weer vrucht te dragen. 
En nu kijk ik even naar jou Alie. 
Ook in het werk van coördinerend ouderling kun je soms dingen tegenkomen 
dat je denkt: hoe moet ik hier weer mee aan? 
Waarom doen ze dat zo? 
Of het zal ook nooit veranderen? 
Ja, ook daar vraagt het soms geduld en je oordeel opschorten. 
Maar het werk kent ook veel mooie kanten, als je het maar wilt zien.  
 
En nog even terugkomend op geduld. 
Voor wie nog niet heeft, je krijgt geen vijgenboom mee naar huis, maar 
vanmorgen wel een aardappel, ui en zaad. Om te planten. 
Een oefening in geduld, en misschien ook weer een oefening om te waarderen 
hoe alles groeit en bloeit. 
Als schepping van God. Want God heeft geduld met ons. 
Dat leert Jezus ons in deze gelijkenis en ook om anders te kijken. 
Niet alleen naar het lijden, maar ook naar nieuwe mogelijkheden, dwars door 
tegenslagen heen. Om zo weer vrucht te dragen. Als een nieuw begin.  
 
Moge het zo zijn. Amen 
 


