
Gemeente van Christus, 
lieve mensen hier in de Goede Herder kerk, 
 
 
Het gaat vandaag over vuur en over verdeeldheid. 
Over welk vuur heeft Jezus het, als hij zegt dat hij vuur komt ontsteken? 
En hoe zit het met die verdeeldheid, waar Jezus over spreekt, die als het ware volgt op dat vuur? 
En mochten de mensen denken dat Jezus vrede komt brengen, dan hebben ze het mis. Integendeel, zegt 
hij. 
En toch zou het zo maar kunnen dat het wel op een weg van vrede uitkomen. 
 
Vuur heeft een verwoestende kant. De bosbranden, overal in Europa, we zien het dagelijks. Hoe moeilijk 
die branden onder controle zijn te krijgen. 
Dat verwoestende kan ook zuiverend en reinigend zijn. Door verhitting kunnen we voedsel ontdoen van 
schadelijke bacteriën.  
Door de woorden van Jeremia worden we een beetje in die richting gestuurd, van verwoestend maar ook 
reinigend. 'Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt?' – spreekt de HEER bij 
monde van Jeremia. Bedoeld als tegengeluid tegen de valse profeten die de mensen dromen voor houden. 
En dan is daar Jezus die we vandaag horen zeggen: 
Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. 
En wat zou ik graag willen dat het al brandde.  
Dat klinkt als: 'brandde het maar, dan waren we daar vanaf, dan hebben we het gehad'. Want: 'Ik moet een 
doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is.' Zelfs Jezus verzet zich op een 
bepaalde manier tegen die kant van vuur. De vuurdoop, zou je kunnen zeggen, het is niet iets waar hij naar 
uitkijkt. Hoe menselijk spreekt Jezus hier. 
Wij zien Jezus liever als een brandblusser, als een vredelievende goedmaker, dan als een vuurbrenger.  
Maar de doop die hij moet ondergaan, de dood aan het kruis, brengt uiteindelijk ander vuur te weeg. 
Uit andere plaatsen in het evangelie van Lucas wordt duidelijker om wat voor vuur het uiteindelijk gaat. 
Dat is het vuur van Gods Geest, het vuur van Pinksteren. 
Aan het begin van het evangelie van Lucas is het Johannes de Doper die over Jezus zegt: Hij zal u dopen 
met de heilige Geest en met vuur.  
Die zijn één en dezelfde: een Geest van vuur. En het is de evangelist Lucas die in zijn tweede boek 
Handelingen vertelt hoe de leerlingen door vlammen als van vuur worden aangestoken. 
Die Geest zet mensen in vuur en vlam.  
Een Geest van vernieuwing. Goed nieuws dat als een lopend vuurtje mensen aansteekt. Een Geest van 
warmte en bemoediging.  
Dat is het vuur dat de leerlingen ontvangen op het Pinksterfeest en hen in beweging brengt. Het leidt tot 
eenheid en verstaanbaarheid en begrip ondanks verschillen. 
Die geest, dat vuur is in het Oude Testament altijd een verwijzing naar Gods aanwezigheid. Daar gaat het 
Jezus om, als hij is gekomen om vuur te ontsteken, om God als het ware te laten zien, Gods liefde en Gods 
gerechtigheid. Om de mensen daar weer bij te bepalen. 
En waar dat aan licht komt, is onderscheid en er is oordeel nodig. 
Ook hier geeft Jeremia woorden aan: er zijn zoveel valse profeten, die leugens vertellen. Ze zijn er op uit 
om de mensen mijn naam te laten vergeten.  
In onze tijd gaat het vaak over nepnieuws: het misleidt mensen en je krijgt letterlijk een verkeerd beeld van 
de feiten, omdat foto's gemanipuleerd worden en de tekst verdraaid, of de woorden van een politicus 
worden uit zijn verband gehaald en verkeerd geciteerd. Het zet mensen op een dwaalspoor. 
Precies het omgekeerde brengt Jezus te weeg met dat vuur: dat mensen God weer indachtig zijn. Dat er 
betrouwbare woorden gesproken worden. Vurig zet hij hij zich daar voor in. 
 
Het leidt tot verdeeldheid, zegt Jezus. 



Dat Jezus geen vrede komt brengen maar verdeeldheid, een beetje een teleurstelling misschien. Ik lees het 
zo dat hij geen pasklare vrede brengt. Zo van, wij mensen maken er een potje van en Jezus maakt alles wel 
even goed door met zijn vrede te komen.  
De verdeeldheid die Jezus brengt is goed te begrijpen vanuit de situatie van de eerste christenen. 
Dat waren in eerste instantie joodse families, waarbinnen een deel Jezus ging volgen en een deel niet.  
Er ontstond dus letterlijk verdeeldheid. Uiteindelijk gingen de wegen van kerk en synagoge uiteen, tot op 
de dag van vandaag. 
De woorden van Jezus over hoe mensen binnen één huis tegenover elkaar komen te staan, kunnen we het 
best lezen met andere uitspraken in ons achterhoofd die Jezus doet over familie en wie zijn broers en 
zussen zijn.  
Voor Jezus telt niet zozeer de biologische verwantschap tussen mensen, als wel de verwantschap met wie 
dezelfde missie heeft. Wie zich inzet voor het Koninkrijk van God, voor Gods gerechtigheid en liefde, dáár 
is zijn familie te vinden. Dat is zijn familie.  
Het is een radicale breuk met de joodse traditie waarin je juist door de biologische lijn erbij hoort of niet.  
Ik vind het bevrijdend dat Jezus de biologische verwantschap altijd relativeert en een nieuwe familie voor 
ogen heeft van wie hem wil volgen. 
Daar ontstaat ruimte voor een nieuwe gemeenschap. Een familie die ruimer, veelkleuriger en veel groter 
is.  
Zo'n gemeenschap, zo'n kerkgemeente maakt je blik ruimer. 
 
Natuurlijk klinkt het ons niet prettig in de oren, een vader en een zoon die tegenover elkaar staan, moeder 
tegenover dochter en schoonmoeder tegenover schoondochter.  
Waarom hier de schoonzoon en de schoonvader ontbreken: ik heb geen idee.  
Je wil het goed hebben met elkaar. 
Onenigheid in de familie kun je als een last met je meedragen. Er zijn families waar is afgesproken dat het 
op verjaardagen niet over de kerk mag gaan want het wordt geheid heibel. 
Dat is denk ik meer iets van vroeger aan het worden. 
We hoeven hier trouwens niet alleen aan religieuze verdeeldheid te denken. Er is over zoveel onderwerpen 
verdeeldheid, over klimaatbeleid, over migratie, over stikstof, over woningen, over wie je bent en in 
hoeverre je dat mag uitdragen. 
Onze samenleving is wat dat aangaat steeds invoelender geworden, wat ook goed is, maar soms ook 
overgevoelig.  
Toch voert Jezus geen pleidooi om alles met de mantel der liefde te bedekken.  
Tegen de menigte valt hij dan ook behoorlijk uit: jullie huichelaars! je hebt het vooral over het weer. Over 
de wezenlijke zaken, wat deze tijd van ons vraagt hebben jullie het niet.  
Daar zouden ze zich mee bezig moeten houden, met de tijd, de kairos, niet de chronos-tijd, de kalender, 
maar wat de tijd waarin je leeft van je vraagt.  
De vragen van de tijd zijn misschien niet makkelijk, maar we willen er niet onverschillig over zijn. Of – de 
oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld- dat je er even een paar dagen van onder de indruk bent, maar dan weer 
over gaat tot de orde van de dag. 
In de gemeente van Christus zou daar ruimte voor moeten zijn. 
Het is bij uitstek een plek waar verschillen mogen zijn en waar mensen de tijd nemen om naar elkaar te 
luisteren. 
 
Want dat is waar de woorden van Jezus vandaag mee eindigen.  
Het is niet de bedoeling alles met de mantel der liefde te bedekken, als er verschillen zijn; om dan moeilijke 
onderwerpen maar uit de weg te gaan en het alleen over het weer te hebben (daar zijn we goed in) of zelfs 
mooi weer te spelen.  
Maar het is ook niet de bedoeling elkaar voor van alles voor het gerecht te slepen. 
Want dat levert je mogelijk niet op wat je zoekt en kost alleen maar geld. Spreek met elkaar, zelfs als je 
met een tegenstander onderweg bent naar een juridische macht is er nog gelegenheid het uit te praten en 
er samen uit te komen, zegt Jezus. 



Een mooi en wijs woord voor ons in deze tijd, met zoveel verdeeldheid en zoveel overgevoeligheid. 
In de gemeente van Christus mogen we dat luisteren en zorgvuldig met elkaar spreken uitproberen. 
We oefenen ons om ruimer en verder te kijken dan ons eigen leven. 
Dat kan omdat we er door deel te zijn van een groter verband, niet alleen voor staan. Omdat we 
samenwerken en omdat dit grotere verband, de gemeente van Christus, leeft van het vertrouwen in het 
vuur van Pinksteren, in de Geest van Pinksteren, in de aanwezigheid van Gods Geest in ons midden. Zo'n 
gemeente is een uitnodiging, om daar in mee te gaan en met vallen en opstaan dat vertrouwen en dat vuur 
te vinden, te behouden en door te geven. 
Het is de weg van de vrede. 
Jezus gaat ons voor op die weg.  
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen 


