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Dienst BK 3 juli 2022 PREEK (Pastor Joost de Bruijn)  

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Het is deze zomer 21 jaar geleden, dat de aanslagen op het World Trade Center in New York 

City de wereld schokten. Schokkende gebeurtenissen, die de afgelopen jaren in hun greep 

hielden met terreur, geweld, oorlog, schrik en angst.  

 

Maar, ondanks die ellende, proefde ik ook medeleven en saamhorigheid. 

Ik kan me nog precies herinneren wat ik op die 11e september 2001 deed en ik denk dat velen 

van jullie dat doen. De gebeurtenissen staan nog op onze netvliezen gebrand. 

De dagen erna maakte ik me zorgen wat de toekomst zou brengen. “Oorlog, wraak op wraak, 

terreur, angst, een ongrijpbare macht, verwoesting.” Het zou de wereld en de wereldburgers 

gaan beïnvloeden en in hun greep houden. Dat hebben wij sindsdien kunnen ervaren.  

 

Met alle terreur en vergelding, die wij meemaakten, werd God dikwijls aangehaald. God werd 

en wordt aangehaald, gezien als de god van het vaderland, als tegenstander van de vijand. 

Niet alleen in de Moslimlanden is dat zo, maar ook bij ons. En eigenlijk is dat vreemd, dat 

mensen denken in de naam van God kwaad met kwaad te kunnen vergelden en dood en 

verderf te kunnen zaaien. Bloedige voorbeelden hebben wij gezien en hebben ons geschokt: 

De oorlogen in het Midden Oosten, MH17 en sinds begin dit jaar de oorlog in Oekraïne. Ik 

zou willen, dat het anders was, maar ik vrees dat wij schokkende terreurdaden blijven zien. 

 

De angst was en is aanwezig. De terreur heeft gevolgen voor ons allemaal.   

En, dichterbij huis, in de zeehavens, heeft de terreur al sinds 2001 gevolgen voor de 

zeevarenden. Als koopvaardijpastor in Rotterdam had ik dikwijls te maken met de ISPS-code. 

De International Ship and Port Security Code. Dat zijn strenge veiligheidsmaatregelen in de 

internationale scheepvaart, die ontstaan zijn als gevolg van terreuracties op schepen nog voor 

11 september 2001, al in 1985 na de kaping van de Achille Lauro. Na ‘nine eleven’ werden de 

maatregelen versneld ingevoerd, met alle gevolgen van dien. Zeevarenden werden beschouwd 

als mogelijke terroristen. “Jan de zeeman is crimineel!, was de kop van een artikel over de 

gevolgen van die maatregelen voor zeelieden in het blad Diepgang, het blad van het 

koopvaardij -en waterbouw/baggerpastoraat.  

De havens wereldwijd werden beveiligd en vele Moslim –zeevarenden verloren hun baan in 

de eerste jaren, omdat zij Amerika niet meer in mochten. Het werd voor zeevarenden in het 

algemeen moeilijker om aan de wal komen en voor ons als koopvaardijpastores om hen op de 

schepen te bezoeken. Uit angst van de terreur werden zeevarenden buitenspel gezet en in hun 

pastorale, diaconale en sociale steun beperkt. Een gevolg van de terreur, waarvan zij die ver 

van huis zijn, gevaren van piraterij en storm trotseren, en aan onze welvaart bijdragen ook het 

slachtoffer zijn. Letterlijk werden er hoge muren gebouwd, drempels opgeworpen.  

 

Tja, gevolgen van terreur, wraak en vergelding. Terreur, wraak en vergelding. Wat zegt de 

Bijbel ons daarover? 

Zo-even lazen wij verhalen uit Exodus en Lucas over een God, die verandert van een 

wrekende eisende God in een God van mededogen, een God die niet vergeldt en die ons ook 

niet opgeeft. 
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Wij begonnen te lezen van Exodus hoofdstuk 32. God is vertoornd, zijn volk heeft Hem 

verloochend. Hij dreigt zijn volk uit te roeien, maar belooft Mozes een groot nageslacht. Hij 

wil als het ware met een schone lei opnieuw beginnen. Dit volk is verpest, een nieuw volk zal 

wel waarachtig zijn. Maar Mozes pleit voor het volk bij God. Dan accepteert God het volk, 

dat weliswaar dwaalt maar dat nog steeds zijn volk is.  

 

En wij lazen vervolgens van het Evangelie van Lucas hoofdstuk 15.  Er is vreugde om het 

teruggevonden verloren schaap. 99 Schapen worden door de herder achter gelaten om achter 

dat ene dwalende schaap aan te gaan. Die 99 schapen redden zich wel, maar die ene, die moet 

worden gered. Niemand mag verloren gaan. Ieder mens telt.  

 

Deze twee verhalen tonen ons verschillende gezichten van God. De God uit Exodus, met wie 

Mozes onderhandelt is een eisende God. Het verdelgen van zijn volk, dat hem verloochent, is 

in Gods ogen gerechtvaardigd. Want ze verpesten het keer op keer. Maar het gesprek met 

Mozes brengt God tot een nieuwe deugd: “Dat afgedwaalde volk dat blijft gespaard!” De 

nieuwe deugd heet mededogen, heet barmhartigheid. En mededogen met wie zwak is, wint 

het van die rechtvaardigheid. De eisende God heeft zichzelf veranderd in een God die de 

zondaars accepteert. Maar dan moet Hij dus ook afwachten of zij zich tot Hem keren. Hij kan 

hen niet dwingen. 

  

Dan de God uit het Lucasverhaal, deze God gaat nog verder. Het verdwaalde schaap wordt 

niet als verloren beschouwd. God zoekt naar de afgedwaalden. Deze God is nu blij met een 

doodsimpele ziel die is gered.  

Hij zoekt net zo lang totdat Hij Zijn kleinste schat heeft gevonden. Dit is het beeld van een 

God die ons niet opgeeft, die ons zal blijven zoeken, hoe ver wij ook zijn afgedwaald. God is 

overal en kent Zijn schapen bij naam! 

 

Samen vormen deze twee verhalen de opmaat voor de vermaning uit de brief van Johannes. 

Daarin zegt Johannes wat deze God voor ons betekent. De God aan wie wij angstig 

verantwoording moeten afleggen, die ons oordelen en straffen kan, die God heeft afgedaan. 

Wij hoeven niet meer voor God te staan met vrees. Onze God is de God die ons zoekt als wij 

verloren zijn.  

Met deze vrijheid kunnen wij dus ook onszelf en anderen zien zoals we zijn. Niet langer 

hoeven we angstig te bewijzen dat onze daden rechtvaardig zijn en met mooie woorden te 

maskeren wat we doen en wie we eigenlijk zijn. Altijd kunnen wij weer gevonden worden. En 

met al onze beperkingen en fouten kunnen we waarachtig voor God staan. God is groter dan 

ons hart, wij hoeven onszelf niet te veroordelen, Hij heeft ons reeds bevrijd door ons te 

accepteren als een dwaling die Hij zoekt om terug te keren. Wij hoeven niet volmaakt te zijn 

of onze ware aard te verbergen.                                                                                                 

We moeten wel altijd en steeds weer opnieuw bereid te zijn ons te laten vinden door onze 

God. En ons best doen om barmhartig te zijn. 

 

Maar, hoe zijn in dat licht terreur, wraak en vergelding te verklaren? Wat wil deze God dat we 

doen? Wij, van wie niets meer geëist wordt, wij, die geen wraak ondervinden als we zijn 

afgedwaald; kunnen wij wel eisend en wrekend tegenover elkaar staan?  
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Moslims willen naar Allah’s geboden leven, Joden naar de geboden van hun Adonai, 

Christenen willen leven naar de geboden van de bijbelse God. Ik heb moslims, imams de 

afgelopen jaren horen zeggen dat wie terreur pleegt geen moslim is. “Moslims die een mens 

doden, doden daarmee iedereen.”,  zeiden zij. Toch pleegden moslimfundamentalisten terreur 

uit naam van hun Allah, en een man in Nieuw Zeeland schoot in 2019 ruim 50 biddende 

Moslims dood in een moskee, o.m. uit de naam van God als een soort van zichzelf benoemde 

kruisvaarder. Fanatieke moslims scanderen al jaren 'Dood aan Amerika' na afloop van hun 

vrijdaggebed.  En schieten fanatieke Joden gericht op Palestijnen, omdat zij menen dat hun 

Adonai hen het recht geeft op een zuiver Joods Jeruzalem. En laatst nog die aanslag in Oslo  

vanwege de pride maand,… 

De president van Amerika zei 'God bless America', aan de vooravond van de aanvallen op 

Afghanistan en Irak, erop vertrouwend dat God Amerika zou laten overwinnen. Patriarch 

Kyrill zegende het Russisch leger om bloed te vergieten in Oekraïne. 

 

Dan vraag ik me af: “Hebben we niet allemaal de neiging tot fundamentalisme in ons?” 

Fundamentalisten zaaien grote of kleine terreur uit naam van hun God of idool. 

Fundamentalisten kunnen geen dwalingen accepteren, niemand mag anders zijn. 

Fundamentalisten zoeken het afgedwaalde schaap op en maken het af.  

Het World Trade Center werd aangevallen, omdat het een symbool is van het z.g. Christelijk 

–Joods kapitalisme. In India werd een eeuwenoude moskee met veel bloedvergieten met de 

grond gelijk gemaakt door extremistische Hindoes, omdat die ook op een voor hen heilige 

plek stond. Fundamentalisten maken willekeurige mensen slachtoffer van hun strijd tegen een 

symbool. 

 

Maar een land, dat de pretentie heeft alle terroristen te kunnen en willen verdelgen, gedraagt 

zich ook niet fundamentalistisch? Ook dan vallen veel onschuldige slachtoffers. 

Fundamentalisten zijn die mensen, die het niet kunnen verkroppen dat je tegenover sommige 

daden machteloos staat. Dat je getroffen bent en gewond, en dat je dat niet meer kunt 

voorkomen omdat het is gebeurd. 

Fundamentalisme is besmettelijk: de ergste manier waarop je vijand je kan treffen is als je 

wordt zoals hij. Kwaad mag je nooit met kwaad vergelden.  

 

Wij lazen uit de Brief van Johannes: "Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en 

leuzen maar met daden die waarachtig zijn".  

In die septemberdagen in 2001 hadden we een enorme behoefte aan waarachtige daden. De 

reddingswerkers in New York, waarvan velen zelf omkwamen toen en ook erna, die stelden 

waarachtige daden.  

Die onderzoekers van de crash van MH 17 stelden waarachtige daden door met gevaar voor 

eigen leven, onderzoek te doen op terrein van de crash midden in oorlogsgebied. En die vele 

mensen, die minuten stilte in acht namen na de MH 17 crash, die stelden kleine maar 

waarachtige daden. Zijn er nog andere waarachtige antwoorden mogelijk, waarachtige daden 

als antwoord op de terreurdaden die men onderging?  

Waren de daden, het antwoord van Amerika op 9/11, waren dat daden van vergelding, wraak 

en straf? Waren die daden waarachtig, kunnen die ooit waarachtig zijn?  

De terreur die Amerika werd aangedaan is te verschrikkelijk om te kunnen beantwoorden. 

Amerika was gewond. De wereld was gewond. Misschien lijkt het antwoord van Amerika en 

zijn bondgenoten van de afgelopen jaren op wraak en vergelding, maar het was en het is om 
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de wereldvrede te brengen. De prijs was en is hoog. Wij hebben in Afghanistan en Mali meer 

dan 25 militairen op vredesmissie verloren. Militairen wie hun daden waarachtig waren. Zo 

werd op de Veteranen dag vorige week weer ‘ns duidelijk. 

 

Fundamentalisme moet niet. Maar op schepen zag ik zogenaamd gezworen vijanden als 

Indiërs en Pakistani samenwerken en koers houden op het onstuimig diep. En al is de 

spanning toegenomen, van de havendominee in de IJmond hoorden onze collega’s uit de 

Bollenstreek en wij als koepelteam tijdens ons bezoek vorige maand over dat in de 

zeemanscentra Oekraïners en Russen samen praten. En hier, in ons eigen Noordwijk, zie ik in 

het licht van deze verbindende Paaskaars, dat er samen wordt gevierd. Hier zijn geen 

drempels. Iedereen is welkom, Christus bindt ons. Zo kan en moet het ook. Dat is missie, van 

vandaag en morgen verder met God. 

 

Onze God laat zien dat wij open en bloot met onze beperkingen en kwetsbaarheden voor Hem 

kunnen staan. We hoeven niets meer hoog te houden. En, als we niets meer hoeven hoog te 

houden of te maskeren,  kunnen we al onze energie gebruiken voor nieuwe waarachtige 

daden. Hoe reageren mensen die niets meer hebben hoog te houden? Hoe zou een land 

reageren dat niets meer heeft hoog te houden? Ik weet het niet, ik weet alleen dat God ons 

zoekt, God zoekt Oekraïne en Rusland, God zoekt Syrië  en Amerika, God zoekt Noordwijk, 

enz. God is overal ! Wat de toekomst brengen moge, ons geleidt des Heeren hand! 

 

Amen. 

 

En daarvan zingen we lied: 

 

Lied 913 “Wat de toekomst brengen moge”, vers 1 ,2, 3 en 4 (geheel) 


