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Zondag 28 december 2014 – Gedenkdag van de Onschuldige Kinderen 
Sytze de Vries – Grote of Barbarakerk Culemborg 

lezingen: Jeremia 31:15-15 en Mattheus 2:13-23 
liederen: 8a, 487, 475, 517 en 500 

De ‘plot’ van Mattheus 
Ik kan het me zo maar voorstellen:  
twee mannen aan een tafel, met een goed glas en een goed gesprek. 
Hun namen? Mattheus heet de één, Lukas de ander. 
Tussen hen in ligt een klein boekje,  geschreven door ene Marcus. 
Hij beschrijft daarin het leven en sterven van Jezus  als een reis, 
een reis van Galilea naar Jeruzalem. 
Als van een koning die naar zijn stad komt. 
Deze twee mannen zouden ook wel zo’n soort verhaal willen schrijven. 
Ze hebben allebei de behoefte aan toevoegingen, aan uitbreiding. Stof genoeg. 
Maar dubbelop? Dat zou wat overbodig zijn. 

Dan heeft Mattheus dé oplossing: 
‘Als jij nu eens’ – zegt hij tegen Lukas, geen jood van geboorte – ,  
‘als jij nu eens Maria tot hoofdpersoon maakt in je eerste hoofdstukken. 
Zij is immers de verpersoonlijking van Israel, de Dochter van Jeruzalem? 
Zij staat toch voor die schoot, waarin de Messiaanse verlangen is ontkiemd?’ 
‘Goed idee’, zegt Lukas, die juist graag over Jezus en Israel wil schrijven voor niet-
joden. 
‘Dan zet ik bijvoorbeeld ook nog twee oude mensen in mijn openingsscène,  
Elizabeth en Zacharias. 
Dat zijn immers dan net Abraham en Sara, waarmee het allemaal ooit begon. 
Als de ‘oer-schoot’… 

‘Een prima idee’, vindt Mattheus. En hij schenkt nog eens bij. 
Hij heeft een andere lezersgroep voor ogen: 
zijn joodse volksgenoten, die zo reuzengrote vraagtekens hebben bij die verhalen 
over Jezus. 
Die wil hij laten zien, hoe diep dat verhaal wel niet ankert 
in onze eigen Heilige Schrift, in Wet en Profeten. 
En Mattheus is zelf daar als geen ander in thuis. 
‘Als jij dan inderdaad Maria in het zonnetje zet, dan neem ik Jozef als centrale 
figuur.’  
‘Jozef?’- reageert Lukas – ‘wat had die er nou mee te maken?’ 
‘Brave man hoor, maar lijkt me niet echt een hoofdrol….’ 
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En zo gaan ze uit elkaar, na nog een laatste dronk op elkaars gezondheid, én 
schrijflust…. 
  
Eeuwen later laten wij ons nog altijd vertellen wat zij opschreven.  
Zo op zo’n zondag na Kerst, mag  het – weet ik inmiddels uit ervaring – 
voor de getrouwen die zich toch weer hebben verzameld, 
best een ‘tandje meer’ zijn. Ik ga een flink beroep doen op uw Bijbelkennis! 

Marcus doet deze dagen niet mee: 
hij laat Jezus meteen geboren worden uit het doopwater van de Jordaan. 
Dat is pas echt ‘uit God geboren zijn’. 
Lukas mocht in de Kerstnacht aan het woord komen: 
met zijn visionaire engelen, zijn zingende herders, en een bedachtzame Maria. 
Johannes  opende op Kerstmorgen: een Jezus die uitgesproken en ‘sprekend’ God 
is. 
En nu dan Mattheus. 
Een gedeelte dat maar eenmaal in de zes jaar aan bod komt: 
steeds als de 28e december op een zondag valt, 
die gedenkdag van de zogenaamde ‘Onnozele ( onschuldige) Kinderen. 
De eerste martelaren van de Messiaanse beweging. 
Niet toevallig is vanouds naast het wit ook het rood de Kerstkleur.  
Want waar licht verschijnt loopt het donker extra te hoop.  

Jozef 
Zoals gezegd heeft bij Mattheus Jozef de hoofdrol. 
Maria komt er bij deze evangelist heel bekaaid af: 
meer dan de zwijgende ‘draagmoeder’ is ze bij hem niet. 
Op Jozef zijn alle ogen gericht! 
Wij kennen de eerste drager van deze naam, Jozef Jakobszoon, 
als één van de twaalf pilaren waarop het huis van Israel is gebouwd. 
Deze Jozef was een ‘meester dromer’, van kindsbeen af, 
een ervaringsdeskundige die vervolgens óók raad weet met andermans dromen. 
Die van zijn celgenoten de schenker, de bakker, én die van de Egyptische Farao 
zelf. 
In Mattheus’ geboorteverhaal is het Jozef die een engel op bezoek krijgt! 
En ook deze Jozef droomt, vier maal zelfs. 
Zijn tweede droom ( in het verhaal van vandaag) is een rood knipperlicht: gevaar!   
Hij weet, hoe de belofte van morgen – in zijn kind belichaamd – 
een bedreiging vormt voor wie vandaag de macht heeft. 
Hij weet ook, dat wie eenmaal de macht heeft 
die zelden of nooit vrijwillig afstaan, maar tegen elke prijs zal verdedigen. 
Daarin moeten ook wij zelf, met weinig of geen macht misschien, 
ook niet anders over onszelf denken. 
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Wij zijn echt niet veel beter als het om onze posities gaat,  
binnen onze werkkring, binnen ons samenlevingscircuit, binnen de kerkelijke 
gemeente. 
Macht bezitten is immers baas over je eigen vrijheid zijn?  
Het evangelie wijst een weg naar vrijheid zonder macht. 

Jozef Jakobszoon, machteloos opgeofferd door zijn eigen broeders, 
heeft Egypte én Israel van de ondergang kunnen redden. 
In zijn verhalen heet macht ‘gezegend zijn’, 
en dat wil zoveel zeggen als: in een positie geplaats om te kunnen dienen. 

De zoon uit Profeten en Psalmen 
Ook ‘onze’ Jozef van vandaag gaat de toekomst redden. 
Al rest ook hem daarvoor dezelfde weg als de vorige Jozef: de vlucht. 
En Mattheus doopt zijn pen nog maar eens in zijn heilige Schrift. 
In de kleur van de profeten ditmaal. 
Want in Hosea staat het zo mooi: Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. 
Met die woorden wordt aangegeven 
hoe Israel wordt geadopteerd, als een kind van de hemel. 
En het wordt daarmee ook meteen de erfgenaam. 
Degene die er zorg voor draagt, dat de erfenis voor de toekomst ook veilig is. 
Met die woorden wordt dat kind weggehaald 
uit het straffe regiem van het weeshuis van Egypte, 
krijgt het een vader, krijgt het de vrijheid aan vaders hand. 

Er is ook een Psalm – weet Mattheus – waar sprake is van ‘mijn zoon’. Psalm 2.  
Maar daar staat deze titel óók op die ene, die Israel vertegenwoordigt, 
namelijk zijn koning, zijn voorst, oftewel zijn ‘voorste’, voorganger. 
Hij is Israel in persoon. Hij is het ‘ego’ van Gods volk. 
Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen…. 
En zo wil Mattheus Jezus gaan tekenen voor zijn Judese volksgenoten. 
Hen wil hij overtuigen, hoezeer hij op hen lijkt, één van hen is. 
Ja, hij is jullie tot in zijn diepste wortels! 
Hoor maar, zijn verhaal is jullie verhaal!  

Mozes 
En weer doopt hij zijn pen in,  
en schildert als het ware twee verhalen over elkaar heen. 
Op het eerste gezicht een bekend schilderij, 
waarop soldaten kleine kinderen aan hun lansen rijgen, 
terwijl moeders huilend en schreeuwend dat proberen te verhinderen. 
Beelden die zich tot op de dag van vandaag herhalen 
zoals in het Pakistaanse Peshawar, in het Iraakse Mosul…. 
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Op de achtergrond zien we een man, een ezel, 
met daarop een vrouw met een kind haar armen. 
We zien hoe ze  zich uit de voeten maken. 
Maar wie er langer bij stil staat, ziet achter de Herodes-moordenaar   
de gestalte opdoemen van de Egyptische Farao, 
die de opdracht geeft om alle pasgeboren jongetjes 
in de hutten van de Hebreeuwse slaven meteen dood te maken. 
Ook hier is het de angst om de macht te verliezen 
en door de vreemdelingen overspoeld te worden. 
Maar ook hier is er één die ontsnapt! 
Niet op een ezel, maar in een biezenmandje, zo’n drijvend arkje,   
zo’n doodkistje op weg naar het leven. 
Jezus en Mozes, hun verhalen lopen synchroon. 
Jezus als de kleine Mozes.  
Als de Jakobszoon, als de vondeling uit Egypte, als de nieuwe Mozes. 

Rachel 
En nogmaals grijpt hij naar zijn aloude lijfboek: Beth…Beth…Bethlehem, ja!  
Die naam treft hij aan bij de profeet Jeremia. 
Ook die past datzelfde gebruik toe om een heel volk voor te stellen in één persoon. 
Maar hier is het geen man, maar een vrouw. Een aarts-moeder. 
Het is Rachel, de allerliefste van vader Jakob. 
Zij is de moeder van Jozef, en van Benjamin, 
maar ze sterft in het kraambed bij de komst van deze laatste. 
Zij wordt onderweg begraven, langs de weg. 
En Jakob zet een grote kei rechtop op haar graf, 
die er staat – zo vertelt het boek Genesis –tot op de dag van vandaag. 
Want zij mag niet vergeten worden. 
Zij is de aarts-moeder, de eerste ‘Vrouwe Sions’. 
Haar gedachtenis moet tot zegen blijven. 
Haar graf met die gedenksteen is gelegen aan de weg naar Bethlehem, in het veld 
van Efrata. 
En die contreien zijn opnieuw de locatie voor de grote slag die Herodes denkt te 
slaan, 
door een hele toekomst de dood in te jagen. 

U kent waarschijnlijk het beeld dat een ‘Pièta’ wordt genoemd: 
Maria als moeder, met op haar schoot het lichaam van haar dode zoon, Jezus. 
De ‘Moeder van Smarten’. 
De eeuwen door hebben talloze vrouwen zich in haar herkend, 
als ook zij een kind verloren hadden, in het zinloze geweld, in de oorlog, 
en soms gewoon ‘verloren aan het leven’. 
Want het is immers absurd en zo tegen alle gevoel van rechtvaardigheid in 
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dat een kind eerder sterft dan een moeder. 
Een vrouw die het leven schonk en het ook weer moet begraven.   

Zo’n Mater Doloria, zo’n Moeder van Smarten 
is voor de profeet Jeremia Rachel. 
Niet zij wordt betreurd door haar man en kinderen, zoals in het verhaal van 
Genesis. 
Maar zij is zelf de treurende. 
Haar graf staat namelijk langs de weg van de deportatie! 
Zoals langs de spoorlijn naar Westerbork… 
Daarlangs waren Jeremia’s landgenoten in ballingschap weggevoerd. 
En daarom is zij het verdriet zelf, dat weigert zich te laten troosten. 
Want er onpeilbaar verdriet, waar geen troost voor bestaat. 
Rachel vat al die moeders samen,  
die met onschuldig vermoorde kinderen in hun armen staan. 
Zij is een icoon, dé aanklacht tegen alles  
wat heerszucht, machtsbehoud  en veiligheid stelt boven mensenlevens. 
En dan vraag je je af: 
als al die kinderen van de honger gestorven zouden zijn, 
of opgegraven uit het puin na een bombardement 
- die moderne iconen bestaan immers ook! – 
wie dan als Herodes, als Farao aan te wijzen is? 
Hebben we daar een spiegel voor nodig? 
Want wij zijn in zo’n verhaal natuurlijk altijd Jozef, maar nooit Herodes….denken 
we. 

Er is verdriet, waarvoor geen troost bestaat. 
Vaak verdriet, dat mensen elkaar aan kunnen doen. 
Als jong predikant had ik de dood en de begrafenis meegemaakt 
van een driejarig kind, dat plotseling was gestorven. 
Na een paar maanden vroeg de moeder mij mee te gaan 
om de pas geplaatste grafsteen te bekijken. 
Ik weet nog hoe ik ter plekke aangekomen ook versteende. 
Op het graf stond gebeiteld: 
 Zalig is der kind’ren lot / vroeg gestorven, vroeg bij God. 
Maar wat heb ik te zeggen, als de moeder zichzelf daarmee troosten kan? 
Maar nooit mag ik het gebruiken om anderen te troosten. 

We hadden vanmorgen het lied van Vondel kunnen zingen: 
 O Kerstnacht, schoner dan de dagen / hoe kan Herodes ’t licht verdragen… 
maar ook daar zitten een paar strofen bij,  
waar ik liever niet mijn hand voor in het theologische vuur wil steken. 
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Dan is mij liever die voorstelling uit Openbaring, 
waar in het visioen Johannes aanschouwt  
hoe onder het altaar in de hemelse woning van God 
de zielen van alle onschuldige doden liggen te wachten  
en te roepen: Hoe lang nog, Heer, hoe lang nog?  
Zoals ook al dat onschuldig bloed, vanaf Abel, nog altijd uit de aarde roept… 
Dat is het eerste verhaal, dat zich steeds weer herhaalt,  
zoals bij Kain en Abel, tot aan Herodes en Jezus: 
de mens accepteert het niet, als hij de ander voor moet laten gaan. 
En hij gaat daarbij desnoods over lijken. 

Als we verder zouden lezen in Jeremia,  
zouden we zien hoe hij daar een kaars ontsteekt: 
hij zet tegenover Rachels verdriet toch een belofte neer. 
De belofte van hoop op terugkeer uit het vijandelijke land, 
de belofte van thuiskomen voor wie moesten vluchten. 
Die belofte staat ook afgetekend in het verhaal van vandaag: 
de overmacht van verdriet staat er schrijnend recht overeind. 
Maar tegenover de altijd weer dodelijke overmacht  
van de sterken, de brutalen en de gewelddadigers 
staat het verhaal van één die ontkomen is. 
Eén de hoop belichaamt. Eén in wie de trouw van God zich manifesteert, 
als een licht dat zich wil verspreiden. 
Wie God ziet als de Grote Regisseur van alles, 
schuift ook de menselijke schuld op hem af. 
Of roept op zijn minst: hoe kan hij het toelaten? 
Of, nog erger, verzucht al te vroom, dat de wegen Gods 
wonderbaarlijk en onnaspeurlijk zijn. 
Maar is Hij wel de Grote Regelaar? 
De Schriften laten hem veel meer zien als de uitweg, 
als het ontkomen ternauwernood uit de benauwenis. 
God is niet de ‘mainstream’,  Hij is de uitweg, het alternatief. 
Hij is het alternatief voor geweld, en heet dan liefde. 
Hij is het alternatief voor macht, en heet dan erbarmen. 
In al die verhalen ontpopt hij zich als God van de kleine rest, 
als God van de uitweg, als vlam van de hoop. 

Deze God vraagt geen martelaren. 
En naar het martelaarschap kun je niet solliciteren, 
wat moslimterroristen zich ook laten voorspiegelen. 
Rachels graf roept ons tot gedenken, tot op de huidige dag. 
Ook het bloed van Onnozele kinderen blijft 
tot het einde der tijden ten hemel schreien, 
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en hun gezichten blijven ons aankijken in steeds weer andere gedaanten. 
Maar voor ons uit gaat een moeder met kind op een ezel, 
drijft een biezen mandje op de stroom. 
Als hoopvol teken.  
Niet meer, en zeker niet minder.


