Adventspreek 11 december 2016
Avondmaalsdienst, 14.00 uur
Jes. 55:8-9, 11 (HSV)
8. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HERE.
9. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan
uw gedachten.
11. … zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal
doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
Hebr. 1:1-4 (BGT)
1. Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via de profeten.
2. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft Hij tegen ons gesproken via zijn Zoon.
Gods Zoon was er al in het begin. God liet Hem de hemel en de aarde maken. En nu heeft God alles wat er bestaat, aan Hem gegeven.
3. Door Gods Zoon weten we hoe machtig God is. Door Hem weten we wie God is. Alleen door de machtige
woorden van Gods Zoon kunnen de hemel en de aarde bestaan. En Hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden
vergeven zijn. Daarom zit Hij nu naast God in de hemel, aan Gods rechterkant.
4. Gods Zoon is veel belangrijker dan de engelen. Alleen aan Hem heeft God de naam ‘Zoon van God’ gegeven.

‘God is groter’: Hij werd mens
De jongeren die volgend jaar naar Roemenië hopen te gaan, de groep van Explore 5, hadden onlangs een thema-avond. Samen met twee tieners heb ik deze avond voorbereid en uitgevoerd. Ik vond dat leuk en leerzaam
om te doen. En wat positief dat deze jongeren meer medeverantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen
leerproces!
Eerder is dit trouwens ook gebeurd in de Explore 2 groep. Deze tieners werden uitgedaagd om hun vragen over
het geloof en God e.d. op te schrijven. Daar kwam een waslijst uit zeg; fascinerend! Bijvoorbeeld: “Is Jezus echt
de Zoon van God?” “Hoe kun je controleren dat de Bijbel ‘woord van God’ is?” “Hoe komt het dat er meer geloven zijn, en niet één?” “Hoe zit het met de verschillende godsdiensten?”
Toen ik deze en andere vragen las (het waren er 61!), dacht ik bij mezelf: het lijkt me goed om deze lijst met
thema’s er zo nu en dan bij te pakken als ik een preek voorbereid. Want de vragen van deze tieners staan vast
niet op zichzelf. Ik denk dat velen van ons vergelijkbare vragen hebben! En dat geldt uiteraard ook voor mensen
buiten De Lichtboog die we tegenkomen.
In deze preek geef ik aandacht aan de vraag “Hoe zit het met de verschillende godsdiensten?” – en dan toegespitst op de islam. Ik wil benoemen waarin naar mijn idee het diepste verschil bestaat tussen islam en christelijk
geloof. Mijn hoop is dat deze preek – inclusief mijn uitleg van de brief aan de Hebreeën – iets helpt voor als je in
gesprek komt met een moslim of moslima over wat hij of zij gelooft. Zo’n gesprek zal jouzelf trouwens ook een
spiegel voorhouden. Wat geloof ik eigenlijk zelf, en waarom?
Hiernaast tref je een afbeelding aan van de nationale vlag van…? Irak, inderdaad. Maar
het gaat mij om de groene tekst in de witte balk. Wie weet wat dit betekent? Juist ja…
Allahoe akbar. Onze zendelingen in het Midden-Oosten, Marcel en Thea zullen het dagelijks horen: Allahoe akbar. Een pasgeboren baby krijgt het al ingefluisterd, in een islamitisch gezin: Allahoe akbar. Ook bij een besnijdenis en een pelgrimage klinkt het
voortdurend: Allahoe akbar.
Dat wil zeggen: ‘God is groter’. Groter dan wij ons in kunnen denken. God is oneindig hoogverheven. Het zijn de
laatste woorden van een stervende. En in de jihad (heilige oorlog) is het een strijdkreet: Allahoe akbar. God is
groter. Hij is de Totaal-Andere, Hij is de Almachtige; Hij is met niets of niemand te vergelijken.
Een islamitische theoloog zegt het zo: “… God openbaart zichzelf aan niemand. Christenen spreken over de
openbaring van God zelf – van God door God. Maar dat is nu juist het grote verschil tussen christendom en islam. God is transcendent. [D.w.z.: God overstijgt ons geheel; Hij is oneindig ver boven ons verheven. Vgl. Jes.
55:9: “Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten
dan uw gedachten.”] Er kan niet tegelijkertijd sprake zijn van transcendentie en zelfopenbaring.” Hij geeft toe:
“De beste manier om communicatie tot stand te brengen tussen God en mens zou incarnatie geweest zijn.
[Incarnatie betekent ‘vleeswording’: God die mens werd.] Maar de islam heeft deze mogelijkheid verworpen.”

Kortom, de orthodoxe islamitische theologie leert dat wij niet kunnen weten wie God zelf is. Hij heeft ons alleen
zijn wil geopenbaard. Hemzelf kunnen wij nooit kennen.
Is dat ook de boodschap van de brief aan de Hebreeën? Laten we lezen.
Hebr. 1:1 Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via de profeten.
2. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft Hij tegen ons gesproken via zijn Zoon.
De schrijver van deze brief (we weten niet wie dit is) legt er heel sterk de nadruk op dat God een God is die
spreekt. Dat begint al in dit openingsvers: God sprak, en: Hij heeft gesproken. In de rest van de brief staat Gods
spreken eveneens centraal. Even ter vergelijking: in de brieven van Paulus wordt een aanhaling uit het Oude
Testament meestal voorafgegaan door de woorden: “Zoals er geschreven staat…”. Opvallend: in de Hebreeënbrief gebeurt dit geen enkele keer! In de 37 citaten uit het OT in deze brief wordt God telkens als direct sprekend opgevoerd.
Hiervoor worden veel verschillende uitdrukkingen gebruikt. God ‘getuigde’ (2:4); Hij ‘verkondigde’ het goede
nieuws (4:2,6); Hij ‘riep’ (11:8); Hij ‘beloofde’ / deed beloften (6:13, 10:23, 11:11, 12:26); Hij ‘zwoer’ [een eed]
(3:11, 18; 4:3, 6:13, 7:28); Hij ‘waarschuwde’ (8:5, 11:7, 12:25), Hij ‘vermaande’ / ‘bestrafte’ (12:5-6) en Hij
‘maakte duidelijk’ (9:8, 12:27). Telkens opnieuw is God heel direct aan het woord. Dit rijtje laat al iets zien van
het ‘op allerlei manieren’ spreken van God (vers 1).
Kortom, de schrijver wil ons ergens bewust van maken, Hij wil ons ergens op attenderen. En dit is waar hij onze
aandacht voor vraagt. Als eerste (even heel basaal): er is een God die leeft – dat is een favoriete uitdrukking van
de auteur (zie 3:12, 9:14, 10:31, 12:22). En deze levende God sprak woorden die ook nu nog vol leven en kracht
zijn (vgl. 4:12: ‘levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard’). En: Hij
sprak persoonlijk. Tot zijn Zoon. Tot engelen. Tot (en door) profeten. En God sprak ook tot de gelovigen uit (vermoedelijk) Jeruzalem, die deze brief – of misschien was het een preek – voor het eerst hoorden voorlezen.
God spreekt tot mensen; Hij neemt ons serieus. Christenen uit een andere cultuur kunnen ons helpen nog meer
te beseffen hoe bijzonder dat is!
Ik moet denken aan Ping An, een Chinese landschapsschilderes. Zij is eraan gewend om
hoge bergen te schilderen, omhuld door sluiers mist, en omzoomt door glinsterende meren. Als er al een menselijke figuur in voorkomt, dan wordt deze heel klein weergegeven
(zie bijv. de afbeelding hiernaast). Want tja, wat is de mens vergeleken met de grootsheid
van de natuur?
Tijdens haar opleiding aan een beroemde kunstacademie begint Ping An op een dag in de
Bijbel te lezen. Het raakt haar wat ze daarin tegenkomt. Namelijk een God die een zwak
mensenleven meer waard vindt dan een machtige rotspartij. Adam en Eva vormen het
hoogtepunt van de schepping – hoe is het mogelijk!
Later die week maakt Ping An een traditioneel schilderij van een Chinees landschap, maar
met één duidelijke afwijking. Ze heeft in het midden twee menselijke figuren groot afgebeeld. Haar leermeester
krijgt het schilderij onder ogen en meldt direct aan de directie wat ze heeft geschilderd. Ping An moet zich melden bij zes mannen achter een grote tafel en met een ijzige blik in hun ogen. “Wat betekent dit?”, begint één
van hen – maar hij geeft Ping An geen kans om te antwoorden. “Hoe kóm je erbij om te suggereren dat mensen
belangrijker zijn dan bergen?! Zíj blijven eeuwig bestaan. Maar wij mensen zijn hier voor een kort moment.
Wij doen er niet toe. Daarom schilderen we mensen zo klein.”
“Nee”, antwoordt Ping An vrijmoedig, “Wij zijn níet onbelangrijk!” En tot de grote verbazing van de zes directieleden citeert ze de woorden van Jezus uit Lukas 21:33: ‘Hemel en aarde zullen verdwijnen maar mijn woorden
zullen nooit verdwijnen.’ “Ziet u het niet in? Het zijn Gods woorden die de dingen belangrijk maken. En God
spreekt niet tot de bergen. Hij spreekt tot óns. En Hij heeft de bergen voor ons gemaakt! Is het niet ongelofelijk?” Helaas zijn de zes niet onder de indruk. En ze reageren not amused – Ping An wordt per direct van de
kunstacademie gestuurd! Ook daarna krijgt ze het niet makkelijk, omdat ze als christen door het leven wil gaan.
Maar wat geeft ze een mooi en indringend getuigenis, niet? Haar verboden kunstwerk schildert ons Hebreeën
1:1 voor ogen. Mensen zijn belangrijk voor God. Jij en ik – wij doen ertoe voor de Schepper van hemel en aarde.
God sprak en Hij spreekt, Hij geeft om ons mensen.
Dat is bemoedigend. Ook als je in de ellende zit, en misschien God niet ervaart. Door tegenslagen en teleurstellingen in je leven kun je erg ontmoedigd raken. De schrijver aan de Hebreeën weet dit maar al te goed.
Hij schrijft aan de Ping An’s van deze wereld – gemeenteleden die veel te lijden hebben.

Vanwege hun geloof in Jezus worden ze uitgescholden, of erger: in de gevangenis gegooid en beroofd (10:3334). Daarom typeert hij zijn brief als een “woord van bemoediging” (13:22), want zó heeft hij het bedoeld. “God
zorgt voor je”, lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 13:5b, “want Hij heeft zelf gezegd: ‘Ik zal bij je blijven, Ik zal
je niet in de steek laten.’ Daarom mogen we vol vertrouwen zeggen (vers 6): ‘De Heer zal mij helpen. Daarom
ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.’”
Op God vertrouwen wil niet zeggen dat je God altijd voelt, dat je zijn aanwezigheid per se moet ervaren. Vaak
betekent op God vertrouwen niets meer en niets minder dan dat je Hem gelooft op zijn woord. En dat je geduld
moet oefenen. Dat is de strekking van hoofdstuk 11, die je thuis kunt nalezen.
In Hebr. 2:1 staat het zo: “Daarom moeten we al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken.” Dat wil zeggen dat als je iets leest in de Bijbel, bijvoorbeeld een bepaalde belofte die God geeft, dat je dan zegt: ‘Dit geloof ik, hier wil ik op bouwen. Ik wil hier meer naar luisteren dan naar
mijn angsten en zorgen, of mijn vragen en twijfels; mijn frustraties, of mijn sombere gevoelens’ - of wat je ook
bezighoudt. Je mag altijd aan de Heilige Geest vragen om jou hierbij te helpen, want dat doet Hij graag. De Heilige Geest is de Helper! God spreekt door zijn Woord, en de Heilige Geest maakt dat we dit woord begrijpen, en
dat het ons hart raakt.
De boodschap van de Hebreeënbrief is dus niet alleen dat God zijn wil heeft geopenbaard, zoals de islam dat
leert. Het gaat veel verder: in zijn spreken laat Hij zien wie Hij zelf is. Sterker nog: Hij heeft zichzelf tweeduizend
jaar geleden in een menselijke Persoon geopenbaard.
Dat is wat we binnenkort vieren met Kerst. God heeft zichzelf zichtbaar, hoorbaar, tastbaar – en kwetsbaar gemaakt. “… God sprak tot ons in [de] Zoon”, staat er letterlijk (1:2). Wat wordt er in dit zinnetje véél gezegd!
Het totale bestaan van Jezus: zijn geboorte in de stal; zijn leven en zijn sterven; zijn opstanding en zijn verheerlijking worden samengevat in één werkwoord: God sprak. Wow, is dit niet het toppunt van krachtig ‘spreken’?!
Als God spreekt dan gebéurt er wat (vgl. Jes. 55:11)!
En de Zoon van God – die ook wel Woord van God wordt genoemd, bijv. in Johannes 1 – is het hoogtepunt van
Gods spreken. De schrijver aan de Hebreeën maakt dit duidelijk in één van de rijkste en mooiste volzinnen van
het hele (Griekse) NT. Voor de duidelijkheid vat ik de strekking van de verzen 2b-4 samen in zeven korte stellingen. Hier komen ze:
1. De Zoon was er al in het begin.
2. Door de Zoon zijn de hemel en de aarde gemaakt.
3. Door de Zoon weten we wie God is.
4. Dankzij de Zoon kunnen de hemel en de aarde bestaan.
5. Dankzij de Zoon zijn onze zonden vergeven.
6. De Zoon is in de hemel.
7. De Zoon heeft een unieke Naam gekregen.
Overweldigend, dit. In de rest van de brief wordt dit verder uitgewerkt – genoeg stof voor zeven preken!
Maar één ding wordt duidelijk: de Zoon is niet te vergelijken met iets of iemand anders. De ‘Zoon van God’ is
geen schepsel. Hij is van een heel andere, een goddelijke orde. Een heel oude geloofsbelijdenis zegt het zo:
de Zoon van God is “God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in
wezen met de Vader…”
Deze Zoon, dit eeuwige Woord is mens geworden in Jezus (2:14). En nu is Hij onze hogepriester, op wie we
kunnen vertrouwen. “Als wij in de moeilijkheden komen, kan Jezus ons helpen. Juist omdat Hij zelf zo veel
heeft moeten lijden.” (2:18)
De islam is het hier niet mee eens. De islamitische theologie trekt grenzen waarbinnen God moet blijven.
Ze sluiten Hem als het ware op in een hemelse gevangenis. Want God mag niet aan de mens gelijk worden en
tot ons mensen komen. Voor een moslim zou God niet langer God zijn als Hij de kloof tussen Hemzelf en de
mens zou overbruggen. God als Rechter die uit liefde de rechterstoel opgaf voor een kruis, wat we zo meteen
gedenken in het Avondmaal: moslims verwerpen dit. God moet hiervan uitgesloten worden. Waarom?
Zijn grootheid verbiedt die liefde, want zijn almacht wordt erdoor ingeperkt. Allahoe akbar.
Maar wat als God écht akbar (groter) is – maar dan veel groter en verrassender dan 1,2 miljard mensen zich
(kunnen) voorstellen? Wat als deze God zichzelf wél heeft doen kennen? En wat als Hij wel de weg van overgave
wilde gaan, door mens te worden, en te sterven aan een kruis? Is de grootheid van God nu juist niet hierin gelegen dat Hij alles wat Hij in zijn liefde voor ons wílde doen ook kón doen – en heeft gedaan?

Als je in de toekomst ergens de oproep Allahoe akbar hoort, of hierover met moslims in gesprek raakt, dan kun
je misschien terugdenken aan deze preek. En jezelf dit te binnen brengen: de grootheid en almacht van God is
de macht die overeenstemt met Zijn wezen en karakter, zoals Hij die aan ons heeft geopenbaard. Concreet wil
dit zeggen dat Gods macht onlosmakelijk is verbonden met zijn heilige liefde.
Een klassiek gezang (LvK, 291:1) verwoordt dit treffend: Wat zou ooit zijne macht beperken? ’t Heelal staat onder zijn gebied. [Daar zou een moslim mee instemmen!] En wat Gods liefde wil bewerken / ontzegt Hem zijn
vermogen niet. Alles wat God wíl doen vanuit wie Hij zelf is, als de heilige en de liefdevolle, dat kán Hij ook doen.
Dat betekent niet alleen: spreken tot mensen, openbaren wie Hij is, zichzelf laten kennen. Dat is op zich al iets
om je over te verwonderen – dat leerden we van Ping An. Het betekent ook: zichzelf ontledigen, kiezen voor
kwetsbaarheid.
Een vader die liefheeft, laat zich raken. Kinderen kunnen hem vreugde bezorgen, Hem blij maken – maar ze
kunnen hem ook verdriet doen. Andersom kan hij het verdriet en de nood van zijn kinderen voelen.
Zó groot, en tegelijk zo nabij en persoonlijk heeft God zich doen kennen – in Jezus, zijn geliefde Zoon.
Amen

