Verdeeldheid?!
Liturgiesuggesties:
Gezang 285: 1, 2, 3 en 4
Psalm 138: 1 en 2
1e Schriftlezing: Lucas 12: 35-48
Psalm 2: 2
2e Schriftlezing: Lucas 12: 49-59
Psalm 2: 4
Na verkondiging: Gezang 288: 1, 2, 3 en 8
Psalm 67: 2
Psalm 67: 3
***
Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,
'We leven in een geweldig spannende tijd.'
Als je let op de grootse prestaties waartoe de mens in staat blijkt te zijn.
Het lijkt wel alsof voor de moderne wetenschap en techniek ... niets meer on-mogelijk
is.
Toen bijvoorbeeld de Zuidafrikaanse hoogleraar Barnard in 1967 - dat is nu al meer
dan dertig! jaar geleden - de eerste harttransplantatie uitvoerde, stonden alle kranten
daar vol van.
Maar sindsdien zijn er operaties uitgevoerd, die men tot voor kort voor absoluut
onmogelijk had gehouden.
We leven, gemeente, in een geweldig boeiende tijd.
Technici hebben de meest ingewikkelde computers ontworpen, die in staat zijn in een
fractie van de tijd, de meest ingewikkelde opdrachten feilloos uit te voeren.
Er is haast geen gezin meer waar geen computer een plekje heeft gevonden.
En via Internet surfen we inmiddels over heel deze aarde.
We leven in grenzen overschrijdende tijd.
Wat in de lucht- en ruimtevaarttechniek gepresteerd wordt, grenst aan het
ongelooflijke.
Niemand had zeventig jaar geleden - toen in 1927 Charles Lindbergh als eerste in
een solovlucht over de Atlantische Oceaan stak - kunnen denken dat er binnen een
halve eeuw mensen op de maan zouden lopen en dat een space-shuttle een
geregelde dienst zou kunnen onderhouden tussen hemel en aarde.
We leven in een adembenemende tijd.
En ... wat staat ons allemaal nog te wachten?
Kunt u de ontwikkelingen nog bijbenen?
Waar gaan we eigenlijk met onze wereld naar toe?
Want tegelijkertijd voelen we ons van alle kanten bedreigd.
De resultaten van het modern-wetenschappelijk onderzoek worden immers niet alleen
gebruikt voor het heil van de mensheid.
Integendeel.
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Dankzij diezelfde wetenschappelijke speurzin zijn er nu al zóveel a-b-c-wapens,
atoomwapens, biologische en chemische wapens, beschikbaar dat onze hele wereld
wel een aantal malen vernietigd zou kunnen worden.
We leven in een onzekere tijd.
Of neem nu de bio-industrie.
Met name de leer van de erflijkheid stelt geleerden in staat de erfelijke aanleg van
dier en mens te beïnvloeden.
We klonen met gemak een schaap, een aap en als het moet een mens.
Een supperras zal in de toekomst mensen moeten voortbrengen die de topposities in
de samenleving zullen gaan innemen.
Waar zijn we mee bezig?
Waar gaan we naar toe?
En steeds duidelijker wordt, dat de invloed van de Bijbel en van het christendom op
allerlei terreinen van het leven steeds minder wordt.
Levensvormen zijn aan het veranderen.
Het huwelijk als een verbond tussen twee mensen van verschillende geslacht,
gesloten voor de duur van het leven, heeft allerlei alternatieve samenlevingsvormen met of zonder het recht van adoptie van kinderen - naast zich gekregen.
Het normbesef - wat is dat trouwens - vervaagt.
Alles kan en alles moet kunnen.
En wie met de hand op de Bijbel daar iets over durft te zeggen wordt voor ouderwets
of voor conservatief uitgelachen.
*
En zo zou ik vanmiddag, broeders en zusters, jongelui, nog wel meer voorbeelden
kunnen geven.
In wat voor een tijd leven we eigenlijk?
Waar zijn we mee bezig, waar gaan we naar toe?
Dat zijn de vragen waar het in ons christen-zijn om gaat.
Hebt u er oog voor?
Weet jij welke dingen er spelen op politek, economisch en op maatschappelijk
gebied?
Weet jij vanuit welk optimistisch, humanistisch mensbeeld onze maatschappij door
wetenschappers en politici wordt geregeerd en gedicteerd?
Weet u waar uw kinderen of kleinkinderen op school mee geïndoctrineerd en
geïnfecteerd worden?
Weet u vanuit welke mensvisie en maatschappijvisie aan hen kennis wordt
overgedragen?
Even een pleidooi vanmiddag voor de betrokkenheid bij het onderwijs.
Met name het christelijk onderwijs.
Betrokkenheid van ouders ... in ouderencomité's, medezeggenschapsraden,
schoolbesturen en noem maar op.
Waarom? Waarom is dat, broeders en zusters, jongelui, allemaal zo belangrijk?
'Omdat', zegt onze Here Jezus Christus, 'omdat je deze tijd moet onderkennen!'
"Let op de tekenen der tijden!"
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Lees je krant naast je Bijbel.
Volg belangstellend en kritisch wat er in de wereld om je heen gebeurt.
Jezus verwijt de mensen van zijn tijd dat ze wél belangstelling hebben voor tekenen
die wijzen op veranderingen van het weer.
Ze willen allemaal maar wat graag in de schoenen van Piet Paulusma stappen.
Maar ze hebben geen oog voor de tijd waarin zij leven.
"Huichelaars", zegt Jezus, "hypocriten, het aanzien van aarde en hemel weet gij te
onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?"
*
"Deze tijd".
Weet u, dat is de tijd van God.
De tijd, waarin God Zich bekend heeft gemaakt in de Here Jezus Christus.
De tijd van het welbehagen van God.
Het aangename jaar van de Here.
Dat is de tijd ...
* die begint met de geboorte van Gods Zoon op aarde in ons menselijk vlees;
* waarin Hij preekt, genezingen verricht, wonderen doet;
kortom: de hele tijd van zijn optreden op aarde;
* die eindigt op de jongste dag - de dag van de wederkomst van Gods Zoon op de
wolken van de hemel.
Die tijd!
Voor een belangrijk deel hebben de mensen uit Jezus' dagen die tijd meegemaakt.
Een tijd waarin heel wat gebeurde.
Er veranderde nogal wat met het optreden van Jezus in hun tijd.
Maar ze hebben die tijd niet ... onderkend, niet gekeurd, niet getest.
De mensen uit de tijd van Jezus die alles zo precies wisten van de tekenen op de
aarde en in de lucht ... hebben wel gezíen wat Jezus deed, maar ze trekken de juiste
conclusies niet.
Ze laten de - door God gegeven - tijd om Jezus als de Christus, de langverwachte
Messias te herkennen en te erkennen - aan zich voorbijgaan.
Maar de tijd waarin Jezus predikt en gepredikt wordt ... is de tijd waarin nog bekering
mogelijk is, voordat de eindtijd en het oordeel van God zullen komen.
*
Broeders en zusters, jongelui, waar zijn we mee bezig, waar gaan we naar toe?
We zijn bezig met het onderkennen van de tekenen der tijden.
We zijn op weg naar de wederkomst van onze Here Jezus Christus.
Toen ik het onlangs met een aantal catechisanten had over de wederkomst van de
Here Jezus vonden we het best moeilijk om daar samen diep over na te denken.
Want als je jong bent ... ach dan heb je nog zoveel idealen.
Dan denk je nog helemaal niet aan de tijd dat de Here Jezus op aarde terug zal
komen.
Tussen haakjes: Leeft dat eigenlijk wel bij u en bij jou?
Dat Jezus wel eens spoedig zou kunnen terugkomen op deze aarde?
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Zie je daar naar uit?
Ben je er klaar voor?
"Waarom onderkent gij deze tijd niet?"
In het bijbelgedeelte dat aan vers 49-59 vooraf gaat ... heeft Jezus het over mensen
die hun heer verwachten.
Hij komt van de bruiloft terug.
Hij klopt op de deur.
"Zalig die slaven/dienaren, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen."
Dan zullen de rollen omgedraaid worden.
De slaven zullen aan tafel mogen plaatsnemen en hun Heer zal hen bedienen.
En Jezus heeft het over een dief in de nacht.
"Als de heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn
huis niet hebben laten inbreken."
Op een moment dat mensen het niet verwachten ... komt de Zoon des mensen.
*
De tijd onderkennen.
Eén van de tekenen, broeders en zusters, jongelui, die aan de komst van de Here
Jezus vooraf zullen gaan is het teken van de verdeeldheid!
Ken je dat bekende gezegde:
- één Nederlander: een theoloog;
- twee Nederlanders: een kerk;
- drie Nederlanders: een afscheiding!
Helaas is het in kerkelijk Nederland maar al te vaak zo gegaan.
Kerkelijk is Nederland hopeloos verdeeld.
De kaart van kerkelijk Nederland is - sinds het begin van de vorige eeuw - als een
legpuzzel met vele stukjes geworden.
De ene kerk na de andere heeft haar rechten laten gelden.
Dogmatische en kerkrechtelijke geschilpunten deden het ene na het andere
kerkverband uiteenvallen.
Hervormd, Gereformeerd, Gereformeerd vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerd,
Christelijk Gereformeerd.
Gereformeerde gemeente, Gereformeerde gemeente in Nederland en NoordAmerika, oud-Gereformeerde gemeente.
Er daar naast een heel scala van evangelische en pinkstergemeenten.
Allemaal ontstaan in minder dan twee eeuwen.
Meer dan 100 verschillende kerken en groepen zijn bij onze overheid als zodanig
bekend.
En toch gaan we allemaal - min of meer - úit van de Bijbel.
We belijden allemaal dat we geloven in de Here Jezus Christus.
En toch ... verdeeldheid.
*
"Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen?" - zegt Jezus "Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid."
"Want van nu aan zullen vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen
drie."
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Het gaat over een modelgezin, las ik ergens.
Een vader, een moeder, een getrouwde zoon en zijn vrouw (de schoondochter) en
een nog niet getrouwde dochter.
Drie tegen twee en twee tegen drie.
Waar Jezus komt, komt verdeeldheid.
Waar Jezus komt laait het vuur hoog op.
Hij sticht brand op de aarde.
"Ik ben gekomen om de aarde in brand te steken en hoe graag zou Ik zien dat het
vuur al was aangestoken."
Best wel even schrikken, vindt u niet?
Vuur, brandstichting, verdeeldheid.
Uitgerekend uit de mond van Jezus komen deze woorden.
Verdeeldheid: kerkelijke verdeeldheid.
Da's erg, dat is zondig.
Dat kan je pijn en verdriet doen.
Dat doet het mij, tenminste.
Maar het kan je nog veel meer pijn en verdriet doen als verdeeldheid je eigen gezin of
je eigen familie uiteen scheurt.
Nog een keer: Best wel onvoorstelbaar als je déze woorden uit de mond van Jezus
hoort.
Je zou toch zeggen: Als Jezus het evangelie verkondigt, de blijde boodschap van
vergeving en verzoening ...
En als datzelfde evangelie ok vandaag nog zo gepreekt en verkondigt wordt, dan kan
het toch niet anders dan dat mensen elkaar weer kunnen vinden?
Weet u, Jezus betekent: Verdeeldheid!
Zijn evangelie betekent: Vuur!
O ja, de engelen hebben in de kerstnacht gezongen van vrede op aarde in mensen
van Gods welbehagen.
En zeker, die vrede komt er.
Eerst in mensenharten en straks in dat rijk van vrede dat op aarde zal komen.
Maar blijkbaar ís het zover nog niet.
Vóórdat de vrede kan komen, komt er eerst verdeeldheid.
*
"Vuur ben Ik komen werpen op de aarde."
"Vuur", broeders en zusters, jongelui, is in de bijbel het symbool voor het vuur van
Gods oordeel, van Gods gericht.
God is een God vol vuur.
Denk maar aan:
- het brandende braambos, dat niet verteerde toen Mozes door God tot herder van
zijn volk werd geroepen;
- de vuurkolom, die in de nacht het volk van Israël de weg wees naar het land van
Gods beloften;
- Psalm 18, nog een voorbeeld: "Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam
voort uit zijn mond, kolen raakten erdoor in brand."
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* Vuur, in de Bijbel symbool van God, van zijn komen tot mensen, van oordeel en
gericht.
* Vuur is ook het symbool van beproeving en van reiniging.
Vuur dat scheiding maakt tussen wat zuiver is en onrein.
* Vuur is ook symbool voor het Woord van God.
Het Woord van God dat uit de mond van de profeten komt wordt in de Bijbel
vergeleken met ... vuur.
*
"Vuur ben Ik komen werpen op de aarde ..."
Wanneer Jezus deze woorden spreekt herinneren we ons de woorden van Johannes
de Doper bij de oevers van de Jordaan: "Hij komt, die sterker is dan ik; ... die zal u
dopen met de Heilige Geest en met vuur.
De wan is zijn hand ... het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur." (Lucas 3:
16 vv)
Wanneer de Here Jezus, broeders en zusters, jongelui, zijn vuur in je hart en in je
leven laat ontbranden, dan gaan er dingen verdwijnen.
Dan branden er bepaalde zaken in je leven af.
Opdat je geloof in de Here Jezus er zuiverder, gereinigder door wordt.
Ik zeg niet dat dat je altijd blij maakt.
Integendeel.
Jezus' vuur in je leven maakt je soms opstandig, verdrietig.
Het brengt strijd met zich mee.
* Dingen, waar je je aan vastklemde: ze worden - voor je eigen bestwil - verteerd door
het vuur van Jezus.
* Mensen - zelfs die mensen waar je veel van houdt - in je gezin, in je familie ... het
vuur van Jezus maakt scheiding.
Geeft verdeeldheid.
En dat is best wel pijnlijk.
Dat weet iedereen die zich wel eens aan een lucifer of aan een kaars heeft gebrand.
Jezus weet dat ook.
Hij weet dat ook Hijzelf meegetrokken zal worden dwars door het vuur van Gods
oordeel en gericht heen.
"Ik moet gedoopt worden met een doop en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht
is."
Jezus moet gedoopt worden.
Natuurlijk niet met water, dat was al eerder gebeurd.
Maar Jezus moest nog door het water van het lijden en de dood heen.
Daartoe is Hij op weg gegaan naar Jeruzalem.
Daartoe wordt Hij helemaal beheerst.
Het lijden dat komen gaat beheerst nu al zijn gedachten en zijn gevoelens.
Met deze doop zal Jezus straks gedoopt worden.
Een doop ... tot in de dood!
*
"Vuur ben Ik komen werpen op de aarde" 'en er is geen weg meer terug.'
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Pas als het vuur van Jezus al het onzuivere en onreine heeft verteerd ... kan het
nieuwe Rijk van God op aarde komen.
Terug naar het begin van de preek.
Waar zijn we mee bezig, waar gaan we naar toe?
We maken het mee in onze dagen:
* ontkerstening: de samenleving wordt steeds on-christelijker;
* ontkerkelijking: de kerken verliezen jaarlijks vele leden;
* verdeeldheid: de scheiding geloof/ongeloof loopt dwars door gezinnen en families.
Het zijn echter, broeders en zusters, jongelui, de geboorte-weeën van het koninkrijk
van God.
Als je, als aanstaande moeder, een kindje ter wereld mag brengen ... wat een
inspanning, wat een pijn kan je dat kosten.
Maar dwars door dat alles heen breekt het nieuwe leven door.
Zo komt straks het koninkrijk van God ter wereld.
Nu al de weeën, straks de geboorte van het rijk van vrede en shaloom.
*
Veel mensen, jongelui, broeders en zusters, vinden "geloven" zo moeilijk.
Het kost hen zoveel moeite ...
Ze kúnnen niet geloven, ze dúrven niet te geloven, omdat ze bang zijn voor de pijn en
de moeite die een leven met Jezus Christus met zich mee kan brengen.
Kijk, als geloven, nou net zo gemakkelijk zou zijn als een kaartje kopen voor een
voetbalwedstrijd, dan zouden de kerkgebouwen misschien wel te klein zijn om aan
iedereen een plaats te geven.
Maar geloven ... dat gaat door het vuur heen.
Dat doe je niet zomaar: Tjakka.
Geloven kost pijn en moeite, zoals een moeder haar kindje ter wereld mag brengen.
Verdeeldheid brengt Jezus.
Dat snijdt in je familie-vlees, in je hart ... als je merkt dat je man, je vrouw, je
kinderen, je kleinkinderen het allemaal niets kan schelen.
"Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen?
Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid."
Jezus brengt verdeeldheid.
Aan de ene kant, jongelui, trekt Jezus aan je:
* door je ouders, die met je praten over de Bijbel en het geloof;
* door de dominee, op de preekstoel en in de catechisatieruimte;
* door de juf en meester op school, tenminste dat hoop ik.
Ze willen je zo graag bij de Here Jezus brengen en je bij Hem houden.
Ze lezen, ze praten, ze bidden voor je.
En aan de andere kant trekt de duivel aan je:
* door de ongelovige wereld waarin je een plaats hebt gekregen;
* door je buitenkerkelijke vriend of vriendin die niets snapt van jouw christen-willenzijn;
* door de bladen die je leest, en door de muziek waar je naar luistert.
Want de duivel wil je zo graag bij het geloof van je ouders en bij de Here Jezus
losweken.
Preek over Lucas 12: 51

blz. 7

En dan kan het voorkomen dat er vijf in één huis verdeeld zijn: Drie tegen twee en
twee tegen drie.
Dat is ontzettend. Dat doet pijn.
Dat kost je - als gelovige ouders - slapeloze, biddende nachten.
Maar Jezus zegt: 'Alleen zó kan het Koninkrijk van God komen.
Een Rijk van vrede, voorspoed en gerechtigheid.'
Hoe moeilijk ook: Onze wegen scheiden soms bij Jezus.
Daartoe is Hij naar deze aarde gekomen.
Niemand kan tegenover Hem een neutrale houding innemen.
Er zal gekozen moeten worden: voor òf tegen Jezus!
Jezus brengt verdeelheid!
*
We leven, broeders en zusters, jongelui, in een spannende, enerverende, bruisende
tijd.
Het is de tijd van het aangename jaar van de HERE.
De tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Here Jezus Christus.
In die tijd geeft God de Vader ons nog de gelenheid om het met elkaar in orde te
maken.
Om de verdeeldheid te doorbreken.
Zolang er nog tijd is, is er gelegenheid om tot een vergelijk te komen.
Daarop ziet dat voorbeeld van Jezus van die twee mensen die samen op weg zijn
naar de rechter.
Ze kunnen samen nog tot een overeenkomst / een schikking in der minne komen.
Of zoals iemand schrijft: 'Zolang een mens leeft ... zolang is hij onderweg met de
ander.’
Maar als de rechter vonnis heeft gesproken, dan is de uitspraak definitief.
Jezus gebruikt dit voorbeeld om ons mensen er van te doordringen dat ze het niet op
hún of of dé laatste dag moeten laten aankomen.
Wie iets met een ander heeft moet dat buiten het oordeel van God zien te houden.
Tijdens je leven van nu heb je de tijd om het in orde te maken voor dat straks de dag
van Jezus' wederkomst aanbreekt.
*
Zo leven we, broeders en zusters, jongelui, naar Gods toekomst toe.
Een toekomst die begonnen is met de komst van de Here Jezus in een kribbe van
Bethelehem.
Toen de engelen zongen: "Vrede op aarde bij mensen van Gods welbehagen."
Een toekomst die nieuwe openingen geeft achter het kruis van Golgotha en dwars
door het geopende paasgraf heen.
Gods toekomst.
Let op de tijd waarin we leven. Het is de tijd van Gods genade.
Maranatha: Kom Here Jezus, ja kom spoedig.
Amen.
Ds..Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 8 februari 1998
Wanneer deze preek in een kerkdienst wordt gelezen graag even een mailtje.
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