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Inleiding

Het volk murmureert, om het met een mooie term uit de Statenvertaling te zeggen. In Frankrijk lopen ze in 
gele hesjes, in Engeland in de kleuren van de Union Jack. Hong Kong, Catalonie, Chili…President Pinera van 
Chili zei gisteravond op de televisie dat hij de gehate prijsverhoging zou intrekken en zich ‘nederig zou 
voegen naar de wens van zijn landgenoten’. Net als Carrie Lam in Hong Kong deed. Maar daarmee krijgen 
ze de geest van onvrede niet meer terug in de fles. Als de volkswoede eenmaal ontketend is komt hij niet 
makkelijk meer tot bedaren. Die leidt een eigen leven en hijst een eigen leider op het schild, die zich 
vervolgens vaak ontpopt als dictator. 

In de Nederlandse polder waren het deze week geen gele hesjes, maar trekkers en klompen. Ook die 
woede is niet meer voor rede vatbaar… Dat merkten ze bij het RIVM. Terwijl het CDA en de VVD het beleid 
hebben bepaald dat nu vastloopt, zien we een doodskist rijden met ‘Jesse’ er op. Die heeft het kennelijk 
gedaan. En die moet blijkbaar dood. 
Meneer Marx is bij onze boeren niet populair, maar zijn analyse lijkt mij wel op hun woede van toepassing. 
Wij kennen geen massaal proletariaat en veel boeren zijn zelfs miljonairs, die gratis ontbijt kunnen uitdelen 
aan de geplaagde Haagse bevolking. Maar hun woede is gericht tegen een structuur die hen onvrij maakt, 
hen knecht en vervreemdt. Ze moeten in de pas lopen, door andermans hoepels springen en keihard 
werken, en schieten er zelf niets mee op. Dat valt allemaal te snappen. 
En dan zie je plotseling Thierry Baudet en Geert Wilders in hun midden opduiken. Die hebben zelf helemaal 
niets met boeren, maar zij komen het vuur van de woede opstoken. Net als Boris Johnson, Trump, of 
Puigdemont… door het volk geliefd, maar zelf niet democratisch. 

Het thema is misschien meer onvrede en onvrijheid dan armoede en rijkdom. Men wil baas zijn in eigen 
land, in eigen regio, op het eigen erf, in eigen huis en op eigen tafel. Neem me mijn gehaktbal niet af!  
Mensen willen zelf bepalen wie hen regeert… 
Tot zover de achtergronden bij het Nieuws… Op naar de Bijbelse verhalen. Want bij God zijn alle dingen 
bekend.    

Gebed

Gij, die weet wat in mensen omgaat, 
Hoor ons als wij tot u roepen… 
Laat ons niet over aan onszelf
ons beperkte uitzicht, onze eigen gekleurde bril en onze blinde vlekken.
Geef ons doorzicht, inzicht, maak ons omzichtig
doe ons uitzien naar uw rijk van vrede waar alle mensen thuis zijn 
Schep ruimte in onze harten, maak het licht en vrolijk in ons
Dat we innerlijk vrij zijn en ruim van geest. 

Lezingen 

1: Richteren : 7b-15 (Naar: Naardense vertaling)

Hij 
[= Jotam, laatstovergebleven broer van de zojuist door de heren van Sjichem gekroonde Abimelech, nadat die al zijn 
andere broers had vermoord om koning te worden] …

… hij verheft zijn stem en zegt tot hen: “Hoort naar mij, heren van Sjechem, en God zal U horen!” 
[en dan vertelt hij een fabel]:
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Eens gingen de bomen heen om over zich een koning te zalven; 
ze zeiden tot de olijf: “Word jij koning over ons!”

Maar de olijfboom zei tot hen: “Moet ik afstand doen van mijn olie, 
die God en mensen in mij eren? moet ik heengaan om te zweven boven de bomen?”

Toen zeiden de bomen tot de vijg: “Ga mee, jij, en word koning over ons!”

De vijgenboom zei tot hen: moet ik afstand doen van mijn zoetheid 
en mijn goede vrucht, moet ik heengaan om te zweven boven de bomen?”

Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: “Ga mee, jij, en word koning over ons!”

De wijnstok zei tot hen: “Moet ik afstand doen van mijn most, die God en mensen verheugt?  moet ik 
heengaan om te zweven boven de bomen?”

Toen zeiden al de bomen tot de doornstruik: “Ga mee, jij, en word koning over ons!”

En de doornstruik zei tot de bomen: “Als ge in trouw mij tot koning over u zult zalven, komt dan en schuilt 
in mijn schaduw! 
en zo niet, dan zal vuur uitgaan van de doornstruik en de ceders van de Libanon verteren!” 

2: 1 Sam 8: 1-19 (Vertaling J. Soetendorp en Naardense Vertaling)

Het geschiedde toen Samuel oud geworden was – maakte hij zijn zonen tot leiders van Israel. De naam van 
zijn eerstgeboren zoon was Joel, en de naam van zijn tweede: Abija: leiders in Beersheba.

Maar zijn zonen gingen niet op de weg van hun vader; ze kozen een andere, het eigenbelang achterna. Ze 
namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht.

Alle oudsten van Israel kwamen bijeen; ze gingen naar Samuel in Rama en zeiden tot hem: Zie, jij bent oud 
geworden en je zonen zijn niet voortgegaan op jouw wegen; nu dan, stel toch voor ons een koning aan om 
ons te leiden zoals bij al de volkeren!”

Dat woord was slecht in Samuëls ogen, toen zij zeiden: ‘Geef ons een koning om ons te leiden!’  Dus legde 
Samuël zijn zaak voor aan de Heer. 

En de Ene zegt tot Samuël: 
“Gehoorzaam de stem van het volk in alles wat ze tot je zeggen; 
want niet jou hebben zij verworpen maar mij hebben zij versmaad om koning over hen te zijn. Nu dan: hoor
naar hun stem; alleen, waarschuwen, waarschuwen moet je hen. Vertel hun van het optreden van de 
koning die over hen koning wordt!

Dan zegt Samuël alle woorden van de Ene tot het volk, tot hen die een koning van hem wensen.

Hij zegt: “Dit zal de koning doen die over u koning zal worden: 
uw zonen zal hij nemen en ze voor zich inzetten bij zijn wagens en paarden - rennen zullen ze, voor het 
aanschijn van zijn wagen uit;
om ze voor zich in te zetten als oversten van duizendtallen en oversten van vijftigtallen, om zijn ploegland 
te ploegen en zijn oogst te oogsten, om zijn oorlogstuig te maken en zijn wagentuig;
uw dochters zal hij nemen, als oliemengsters, slachtsters en baksters;
van Uw velden, uw wijngaarden en uw olijftuinen zal hij de goede nemen – en geven aan zijn dienaars;
van uw zaailanden en uw wijngaarden zal hij tienden nemen, en geven aan zijn hovelingen en dienaren.
Van uw dienstknechten, uw slavinnen uw jongemannen en uw ezels zal hij de goede nemen – en 
klaarmaken voor zijn werk;
van uw wolvee zal hij tienden nemen,
en zelf zult ge hem tot dienstknechten worden; schreeuwen zult ge te dien dage om weg te mogen van het 
aanschijn van uw koning die ge hebt verkozen – en de Ene zal U dan niet antwoorden.”
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Maar ze weigerden, het volk, naar Samuels stem te horen;
Ze zeggen: “Nee! Toch zal er een koning over ons zijn”.

Overweging

De gelijkenis van de doornstruik is een prachtig stukje wereldliteratuur. Herkenbaar in alle eeuwen en 
culturen. Het begint heel democratisch. Het volk wil een leider kiezen. Maar alle fatsoenlijke kandidaten 
hebben wel iets beters te doen… 

Democratie kan alleen bestaan bij de gratie van integriteit en fatsoen. Anders keert het systeem zich tegen 
zichzelf en hebben de mensen niets meer te zeggen. Zo is het in Rusland en China tenslotte ook gegaan. 
Het begon allemaal bij de opstand van de armen tegen de extreme rijkdom van de elite… hoe extravagant 
die was, is momenteel te zien in de Hermitage. De dictatuur van het proletariaat ontaardt in de totalitaire 
dictatuur van de partij. 

Ik moet bij het verhaal over Samuel spontaan denken aan Mandela. Hij was de geliefde leider, de 
personificatie van het nieuwe Zuid Afrika, een mens van God, met een diepe spirituele verworteling, een 
diep, gelouterd en beproefd geloof dat alle mensen gelijk in waardigheid zijn. Maar zijn charisma was ook 
niet erfelijk. En nu nemen corruptie, zelfverrijking en het geweld ongekende vormen aan. En steekt het 
spook van het oude racisme en de fascistoïde neiging tot apartheid weer de kop op. En nu is goede raad 
duur. 

De overgang van een stammensamenleving, naar een koninkrijk, verliep in het oude Israël niet heel soepel. 
De Richteren waren ‘warlords’ zoals nog steeds in Afghanistan, die niets moesten hebben van een centraal 
bestuur. Samuel hield de boel bij elkaar. Een godsmens met een natuurlijk gezag, ontleend aan zijn ambt als
profeet. God is koning, bij monde van zijn profeet, die m zalft mensen zalft en recht spreekt. Die terecht 
wijst en zegent. Een mooi systeem, zolang mensen integer en godvrezend zijn en niet corrupt. 

Het volk murmureert tegen Samuel. En ze hebben gelijk: zijn zonen gedragen zich niet als hun vader. Ze zijn
corrupt en zijn niet beschikbaar voor de problemen van de mensen. Het theocratische systeem, dat door de
profeet tot nu toe werkte, loopt vast. Een achterlijk systeem, zeggen de mensen, als ze zien hoe de boel 
ontaardt en onrecht en willekeur welig tieren. En gelijk hebben ze. Het charisma van Samuel is niet erfelijk. 
Wij willen een fatsoenlijk systeem, net als alle andere volken om ons heen. Geef ons een koning. Samuël 
vindt dat een slechte zaak, maar God troost Samuel: ze komen niet tegen jou in opstand, maar tegen mij. 
Doe dus ook net als ik: luister goed naar hen, in alles wat zij zeggen. Maar waarschuw hen wel! Ze zijn zelf 
verantwoordelijk voor hun keuze, maar ze overzien misschien niet de gevolgen. 

Als ik hier om me heen kijk, denk ik dat veel van ons de jaren ’60 hebben meegemaakt. Jaren van opstand 
en revolutie. Een generatie die alles anders wilde. Wilde haren,  bandeloze liefde en creativiteit… dat zou 
de wereldvrede dichterbij brengen.’Er komen andere tijden…. Tot ontsteltenis van de oudere generatie, die
de oorlog nog hadden meegemaakt en keihard hadden gewerkt aan de wederopbouw en het herstel van 
recht en orde in het land. Waar kwam die onvrede toch vandaan? 
Nu is die generatie van babyboomers oud geworden. We hebben het goed gehad, kunnen we tevreden 
vaststellen. Er was vrede en groeiende welvaart en een redelijk rechtvaardig politiek en juridisch systeem. 
Maar wat voor wereld laten we na aan de generatie na ons? Er is overal onvrede. Men hijst overal leiders 
op het schild die een appel doen op identiteit en saamhorigheid in de eigen groep. ‘Er komen andere tijden’

De Bijbelse traditie is marginaal geworden. Misschien is die niet goed doorgegeven. Of doodgelopen op het 
idee dat ‘alle geloof toch immers op hetzelfde neerkomt’. All you need is love… 

Onbegrensd universalisme heeft misschien gemaakt dat de spirituele ontwikkeling van de generatie na de 
onze  is vervaagd. In de kerken, maar ook in de moskeeën en de synagogen, zien we aan de ene kant 
leegloop, aan de andere kant een soms onbegrijpelijke opleving van de orthodoxie. Wij zingen hier 
bevlogen de sterren van de hemel, met onze grijze hoofden en wankel wordende lijven. Maar de jongeren 
spreken een heel andere taal en die vinden dat maar niets.  En ze erven van ons een vervuilde wereld, 
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internationale spanningen en weinig kansen op een vaste baan, een huis, een goed inkomen of de opbouw 
van een pensioen. 
Dietrich Bonhoeffer, ook een bijzonder geestelijk leider in donkere tijden, heeft gezegd: de kerk moet een 
belijdende kerk zijn. We moeten zeggen waar het op aan komt. Onderscheid maken tussen geloof en 
ongeloof. Geen cultuurchristendom. Christenen moeten vuile handen durven maken. En daarom deed hij 
mee aan een samenzwering tegen Hitler.

De christelijke waarden van Europa zijn in Auschwitz uitgespuwd door de rokende schoorstenen… en 
samen met de daar omgekomen mensen opgegaan in Nacht und Nebel. 
Dat besef heeft zeker gemaakt dat we in de kerken nederiger zijn geworden, bescheidener. 
Maar daardoor ook onzekerder over onze eigen geestelijke verworteling. Dat wreekt zich misschien nu. 
Ondanks de vrede en de ongekende welvaart is er grote onvrede. De spirituele leegte die achterbleef wordt
opgevuld met complottheorieën en de roep om een eigen identiteit, met separatisme en nationalisme. En 
met antisemitisme. Men is zelfs bereid de welvaart en vrede op te offeren. Kijk maar naar het geweld in 
Catalonië , of naar al het gedoe om de Brexit. 

Onvrede is misschien een soort spirituele leegte. Een wild, ongestuurd verlangen naar een diepere 
vervulling, dat zich uit in woede, en dat zich makkelijk uitlevert aan mensen die beloven dat zij dat 
verlangen kunnen stillen. Mensen gaan schuilen in de schamele schaduw van de doornstruik… maar het is 
juist ook in het branden van zo’n doornstruik dat Mozes de stem van God hoort: ik heb het roepen van mijn
mensen gehoord, leid hen weg uit de slavernij… En als Mozes dan vraagt wat hij moet zeggen, krijgt hij te 
horen: ‘Ik ben’ heeft gezegd: laat mijn volk gaan. 
Misschien is de onvrede wel een staat van zijn, net zoals je in staat van oorlog kunt zijn, of in alle staten van
verliefdheid. De geestelijke staat waarin je verkeert bepaalt wat je ziet en waarneemt. Alles wordt erdoor 
gekleurd. Misschien moeten wij leren, de brand van de doornstruik te zien als een roeping. 

Wat kunnen we doen? Soms heb ik het gevoel dat we machteloos staan toe te kijken hoe het populisme de 
Europese Unie en de NAVO laat afbrokkelen. Hoe het ons veilige leven ondermijnt. 
Wat we kunnen doen is geestelijk weerbaar blijven. Net als Bonhoeffer en de anderen van de Bekennende 
Kirche. En moed vatten. 
Samuel wordt door God getroost: niet jou, maar mij laten ze los… 
Daarom: doe als God. Luister goed naar hen, in alles wat ze zeggen. Ergens hebben ze een kern van 
waarheid te pakken en kijken we in de spiegel. Hoor de stem van hun hart. En heb mededogen met hun 
godverlatenheid. Het begint altijd met een gerechtvaardigd verlangen en een roep om gehoord te worden. 
In die roep van mensen is God aanwezig. Dat klinkt uit de doornstruik. 
Maar waarschuw ze wel. Zwijg niet. Laat van je horen. Dat niemand later ooit kan zeggen dat ze het niet 
hebben geweten….  
Want een doornstruik wordt nooit een olijf, een vijg of een druif. 
Het lijkt weinig. Maar we worden als het ware op wacht gezet. Scherp kijken. Waakzijn zijn en niet zwijgen. 
Profetisch aanwezig blijven. Integer zijn.  En elkaar daarin blijven vasthouden. 
Moge het zo zijn. 

Voorbeden

Bron van leven, van bevrijding en troost, we zoeken U en spreken U aan. Bent U degene die hoort en ziet, 
of zijn wijzelf het die moeten zien en horen? Zien waar ontevredenheid heerst, vooral waar het eigenlijk 
gaat om gerechtvaardigde onvrede? Mogen wij zien en horen waar mensen vragen om compassie, 
solidariteit en medestand. Open onze oren en ogen, vragen wij – aan U, aan elkaar.

We voelen lang niet allemaal dat het – zoals men ons voorrekent - goed gaat in Nederland. Gele 
hesjesdragers signaleren onvrede met vooruitzichten op inkomen en sociale zekerheid. Pensioenen kunnen
gaan dalen. Voorzieningen – sociaal, medisch – zijn moeilijker te bereiken. Boeren voelen zich miskend en 
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bedreigd in hun bestaanszekerheid. Leerkrachten vallen uit door overbelasting. Klimaatdemonstranten 
maken zich zorgen over de leefbaarheid voor hun kinderen en kleinkinderen. 

Om ons heen zien we autoritaire leiders opstaan, de macht krijgen. We zitten daarmee – voor onszelf, maar
vooral voor al die mensen die onder die regimes lijden: de slachtoffers van het “eigen volk eerst”, dat maar 
al te vaak mensen wegzet, uitsluit, opsluit en zelfs laat sterven of vermoordt. 

We voelen een onmacht om dit alles te veranderen en de politiek slaagt er vooralsnog niet in om 
antwoorden te formuleren. Dat maakt onzeker, ongerust, opstandig. Het is bon ton om ver te blijven van 
populisme, maar toch voelen we ons er misschien wel aan verwant. En tegelijk willen we proberen weg te 
blijven van een te vooropgezette ontevredenheid.  Als U “ons ziet zoals wij zijn”, hoeven we over die 
emoties in onszelf geen verstoppertje te spelen. Mogen we elkaar helpen hiermee om te gaan.

We zien dit alles en zijn bezorgd. Waar moet dat heen?  Wij vragen om inspiratie om een weg te vinden uit 
deze moerassen en die te blijven gaan – een weg die niet verwaait.  

Denken wij nu in stilte aan wat ons raakt in onze eigen directe sfeer en door ons is neergelegd in het boek 
met intenties. ……………………..

Dat wij niet uit elkaars genade vallen. Moge Uw toekomst zichtbaar worden.
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