
Fonteinkerk, 31 oktober 2021 

Lezing: Lucas 17 : 11-21 

 

Op 3 maart van dit jaar overleed de cabaretier Jeroen van Merwijk. In 2020 had hij zijn laatste 

boek geschreven, een boek over zijn ziekte: “Kanker voor beginners”. In hoofdstuk 15 van dit 

boek beschrijft Van Merwijk hoe hij samen met zijn vrouw naar het ziekenhuis gaat, om daar 

van de oncoloog de uitslag te horen van alle onderzoeken. De arts heeft slecht nieuws: de 

ziekte is niet meer tegen te houden, en Jeroen zal zich moeten voorbereiden op zijn naderende 

einde. Het hoofdstuk draagt als titel: “Het vonnis”. 

 

Van Merwijk beschrijft dan zijn eerste reactie. Die is best schokkend, en dat beseft hij ook. 

Hij schrijft: “Na deze mededeling is ‘t even stil. Dit is het moment waarop ik bij mezelf denk: 

“Hèhè, eindelijk van al dat gezeik af!”Ik zeg dat natuurlijk niet hardop,want het is niet echt 

wat je geacht wordt te denken op zo’n moment, en al helemaal niet wat je geacht wordt te 

zeggen. Maar het is wel degelijk wat ik denk en wat ik voel. Ik voel geen woede of kwaadheid 

of radeloosheid, zoals je weleens leest en hoort van andere mensen, ik voel alleen maar op-

luchting. Het is alsof er een last van mijn schouders valt, ik kan het niet anders zeggen.” 

 

In een volgend hoofdstuk komt Van Merwijk er nog even op terug. Hij vertelt hoe hij een 

goed leven achter de rug heeft, met lieve ouders, in een veilige samenleving, met genoeg 

kansen op het ontplooien van zijn talenten. En toch is hij teleurgesteld: in zichzelf, in de 

mensheid, en in de samenleving die meer en meer om geld en bezit is gaan draaien. Het leven 

heeft hem niet gebracht waar hij naar verlangde; het is niet gegaan zoals hij graag wilde. 

“Hèhè, ik hoef niet verder, ik mag er een punt achter zetten.” Ik vind het dapper van Van 

Merwijk dat hij zijn eerste, ongefilterde reactie zo eerlijk op papier heeft durven zetten.  

 

Daarmee geeft hij stem aan een vaak verzwegen realiteit: het leven is voor de meeste mensen 

geen feest. Het leven is een ingewikkelde, ondankbare klus met een grote kans op mislukken. 

Wegen de momenten van geluk en harmonie wel op tegen de momenten van stress, ruzie en 

onheil? Voer maar eens de volgende gedachtenoefening uit: zet de hoofdzaken van je leven 

eens op een rij, en maak er een uitnodiging van. Nodig jezelf uit voor de reis van je leven. 

Zou je “ja” zeggen tegen die reis, als je van tevoren wist hoe de reis zou gaan? Ik denk dat 

zeker de helft van ons zou zeggen: “Mooie uitnodiging, maar ik bedank voor de eer!” In de 

uitgesprokenheid van Jeroen van Merwijk, die de opluchting met stip bovenaan zet, zullen 

velen van ons zich niet herkennen. Maar ik weet bijna zeker dat we allemaal die opluchting 

wel kunnen meevoelen, al was het maar ten dele. Zo feestelijk is ons leven niet. 

 

En daarom verlangen mensen naar een betere toekomst. In zijn gedicht “Graf te Blauwhuis” 

staat Gerard Reve stil bij het graf van een omgekomen verzetsstrijder, een jongen van nog 

maar 18 jaar oud. Reve verwoordt zijn onbegrip, zijn verdriet om het wrede lot van deze 

jongen. Aan het einde van het gedicht lijkt hij God ter verantwoording te roepen: 

 

Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al, 

jaja, kom er eens om, 

Gij weet waarom het is, ik niet. 

Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? 

 

God wordt met spottende en smalende woorden, maar toch ook met een enorme hartstocht ter 

verantwoording geroepen. En daaronder ligt het verlangen, de wanhopige hoop op een wereld 

waarin mensen wèl in alle rust en vrede oud mogen worden, wèl tot hun recht komen. 

Al deze ervaringen vormen de achtergrond van het oude gebed “Uw Koninkrijk kome.” Ook 

in die oude woorden klinkt de wanhoop door, de samengebalde pijn en rouw van mensen die 



lijden aan het bestaan. Veel teveel mensen redden het niet in deze wereld: ze sterven te jong, 

of moeten het uithouden in een door ziekte of geweld, verslaving of slavernij geknakt bestaan. 

Dat is een universeel thema. Ook wij, in onze samenleving vol welvaart en vrijheid, kennen 

de wanhoop, de momenten waarop de hemel gesloten en de toekomst uitzichtloos blijft. Ook 

wij kennen de genadeloosheid van het bestaan, de soms onaanvaardbare wreedheid van het 

lot. De 17e-eeuwse filosoof Leibniz waagde zich nog aan de stelling dat onze wereld de beste 

van alle denkbare werelden is. Maar onze ervaring komt tot een andere conclusie: wij houden 

het hier soms maar nauwelijks uit. Er móét iets anders komen; “Uw Koninkrijk kome…”  

Tegelijkertijd is zo’n gebed ook een oproep tot verzet. “Uw Koninkrijk kome,” dat betekent 

dat wij geen genoegen nemen met de wereld zoals die is. Deze wereld met al haar oorlogen en 

ziekten, al haar discriminatie en vooroordelen, al haar egoïstische hebzucht en onverschillig-

heid, - wij nemen het niet! Er moet een andere, een betere wereld zijn, zoals bijvoorbeeld 

zichtbaar wordt in de woorden en daden van Jezus. Daarom leggen wij ons niet berustend of 

moedeloos bij het bestaande neer. “Uw Koninkrijk kome,” - de kerk zou méér een soort van 

Radio Oranje in oorlogstijd moeten zijn. 

 

Maar als er verzet in doorklinkt, dan is deze tweede bede van het Onze Vader óók een uit-

drukking van hoop. We hopen erop dat die nieuwe wereld zichtbaar gaat worden. “Hoop doet 

leven,” luidt het spreekwoord. Mensen zijn van nature hoopvolle wezens. Zonder hoop op 

verandering of verbetering zou geen mens nog een stap durven zetten. Zelfs in de meest uit-

zichtloze omstandigheden slagen mensen erin de hoop levend te houden. Dat speelt mee in het 

gebed “Uw Koninkrijk kome”: we weten dat er nog iets komt, we geven nooit het laatste 

woord aan onrecht of ellende. Al worden we keer op keer teleurgesteld, in anderen en in ons-

zelf, al zijn we soms de wanhoop nabij, - toch vertrouwen we erop dat er nog iets komt. In een 

man als Jezus hebben we gehoord en gezien dat het ànders kan. 

 

De evangelist Lucas is een man van de toekomst. Op diverse plaatsen in zijn evangelie brengt 

hij het verschijnen van de Mensenzoon, de komst van de Messias ter sprake. Als die ver-

schijnt, op een onverwacht moment, dàn zal het Koninkrijk van God aanbreken. Lucas roept 

dus op tot wachten en verwachten, tot uitzien naar de morgen. Het Koninkrijk is nog ver weg, 

nog verborgen in de geschiedenis, maar zal in de toekomst zichtbaar worden. 

Toch lichten er nu al vonkjes van dat Koninkrijk op. Bijvoorbeeld in de genezing van die tien 

melaatse mannen. Daar laat Jezus zien hoe het worden zal: een wereld waarin mensen gezien 

worden, en eindelijk tot hun recht mogen komen. Onze wereld van ziekte en eenzaamheid 

heeft niet het laatste woord. En overal waar mensen zich elkaars lot aantrekken, zich inzetten 

voor genezing, verbondenheid en mededogen, daar zie je al een glimp van die nieuwe wereld, 

al is het nog maar tijdelijk en fragmentarisch. 

 

Vermoedelijk wijst Jezus op die oplichtende vonkjes, als Hij zegt: “Het Koninkrijk van God 

ligt binnen uw bereik.” Zo klinkt het althans in de Nieuwe Bijbelvertaling. In de vertaling van 

het Nederlands Bijbelgenootschap stond er: “Het Koninkrijk Gods is bij u.” En volgens de 

Willibrordvertaling: “Het Rijk Gods is midden onder u.” Voortdurend kun je dat Koninkrijk 

zien doorschemeren, zien oplichten in de dagelijkse dingen. Mis het niet, heb er oog voor! 

Kijk en ervaar hoe het in Jezus, en in mensen die leven in zijn Geest, heel dichtbij komt! 

In de oude Statenvertaling klonk het nog weer anders: “Het Koninkrijk Gods is binnen 

ulieden.” Daar wordt het Koninkrijk omschreven als een realiteit IN de mensen. Dat is een 

gedachte die binnen de bijbelse evangeliën tamelijk zeldzaam is. Het is een gedachte die meer 

past in een gnostisch boek als het evangelie van Thomas. In het evangelie van Thomas zegt 

Jezus: “Het Koninkrijk is binnen in jullie en het is buiten jullie. Wanneer jullie jezelf kennen, 

dan zul je gekend worden, en zul je begrijpen dat júllie de kinderen zijn van de levende Vader. 

Maar wanneer jullie jezelf niet kennen, dan verkeren jullie in armoede…” Dat is de opvatting 

van de gnostiek: zelfkennis zal ertoe leiden dat God ons kent, en dat wij ontdekken dat we 



kinderen van God, goddelijk zijn. Het draait allemaal om kennis, om de juiste manier van 

kijken. Op een andere plaats lezen we: “Zijn leerlingen zeiden Hem: ‘Wanneer komt het 

Koninkrijk?’ Jezus zei: ‘Het komt niet door ernaar uit te kijken. Men zal niet zeggen: ‘Kijk, 

hier is het,’ of: ‘Kijk, daar is het.’ Maar het Koninkrijk van de Vader is over de aarde 

verspreid, en de mensen zien het niet.’” Hier ontbreekt iedere toekomstverwachting. Het 

Koninkrijk is niet iets van de toekomst, want het is er NU, in alle mensen en in de hele 

schepping, maar verborgen voor onze ogen. Wij moeten niet wachten en afwachten, maar 

leren om op een andere manier naar de wereld en naar onszelf te kijken. 

 

Deze gedachte, die in het evangelie van Thomas voortdurend, en in het evangelie van Lucas 

in een enkel vers naar voren komt, is natuurlijk aantrekkelijk. Het Koninkrijk is al in ons. Alle 

vrede, rust, liefde, mededogen en zachtheid van de wereld is al in ons aanwezig. Het gaat er 

nu nog om dat we dat leren geloven, leren zien. Het gaat erom dat we ons opnieuw herinneren 

dat we kinderen van God zijn, en dat we vanuit dat inzicht kunnen en mogen leven. Het gebed 

“Uw Koninkrijk kome” betekent dan: “God, open onze ogen.”  

 

Zelf voel ik mij méér thuis bij de toekomstverwachting van de bijbelse evangeliën. Ons is een 

perspectief gegeven, een aanstekelijk visioen, een droom die leven doet. Zonder droom blijf 

ik steken in de modder van de geschiedenis. Maar de droom inspireert, laat het licht weer 

binnendringen, wekt op tot leven. En als ik erin geloof zie ik de droom soms ook al werkelijk-

heid worden, in flitsen en fragmenten, in mensen en gebeurtenissen om mij heen. En dan weet 

ik het weer: er komt nog iets. Wij zijn mensen van de belofte. Uw Koninkrijk kome… 

Ook de bede “Uw wil geschiede” kan ons helpen om meer en meer oog te krijgen voor het 

Koninkrijk. Ik vind het zelf verhelderend om bij “Uw Koninkrijk kome” wat sterker aan de 

verantwoordelijkheid van God te denken, en bij “Uw wil geschiede” wat meer aan de verant-

woordelijkheid van de mens. Een verhaal uit de Talmoed werpt daar een mooi licht op: 

Rabbi Joshua ben Levi ontmoette eens de profeet Elia. Hij vroeg aan Elia: “Wanneer zal de 

Messias komen?” (Elia is immers de voorloper van de messiaanse tijd). “Ga en vraag het 

hem zelf,” was het antwoord. “Waar kan ik hem vinden?” vroeg Joshua ben Levi. “Bij de 

poort van Rome.”  “Maar hoe kan ik hem herkennen?”  “Hij zit tussen de andere melaatsen. 

Al die anderen maken hun windsels los, wassen hun wonden en leggen de windsels weer aan, 

maar hij maakt elk windsel apart los en maakt die weer vast vóórdat hij aan de volgende 

begint. Want hij denkt: “Mocht ik ergens nodig zijn, dan mag ik niet opgehouden worden 

door het aanleggen van al die windsels.” 

Rabbi Joshua vond de Messias en zei: “Vrede zij u, meester en leraar; wanneer komt u?” 

“Vandaag,” antwoordde hij. Rabbi Joshua keerde terug naar Elia en zei: “De Messias heeft 

onwaarheid gesproken. Hij zei dat hij vandaag zou komen, maar hij is niet gekomen.” Toen 

zei Elia: “Maar hij citeerde een Psalm (95:7): “Vandaag, als je luistert naar zijn stem!”  

 

Het luisteren naar de stem, en het doen van de wil van God spelen dus een rol in het komen 

van de Messias, het aanbreken van het Koninkrijk. Ik denk dat we dit moeten verbinden met 

de glimpjes, de voortekens die ik eerder al benoemde. Overal waar mensen tekens van geloof, 

hoop en liefde laten zien, daar breekt al iets door van de messiaanse tijd, daar zien we al iets 

oplichten van het komende Koninkrijk. Misschien kun je zelfs zeggen: daar is het Koninkrijk 

al even in de realiteit aanwezig. Het uitdelen van een kom soep, het demonstreren voor een 

houdbare aarde, het aandacht geven aan een zieke of eenzame, - het zijn allemaal tekens van 

een nieuwe wereld. En al dat werken aan en in onze Fonteintuin, - wellicht zien we ook daarin 

een glimpje van het paradijs. Jezus zegt: “Het Koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.” 

 


