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Jeremia 20 / Mattheus 10  Grote Kerk Apeldoorn 

 

Er klonk een schot. 

De zwarte dominee viel. 

Hij was dood.  

Memphis, Tennessee. 

4 april 1968. 

 

‘Black lives matter’ 

Maar je moet het er maar niet over hebben. 

 

Duizenden had hij op de been gebracht in zijn 

geweldloze strijd tegen rassenongelijkheid. 

Bij het Lincoln Memorial sprak hij zijn befaamde 

woorden: “I have a dream” 

“Ik heb een droom, dat mijn vier kleine kinderen 

op een dag in een land zullen leven waar ze niet 

zullen worden beoordeeld op hun huidskleur, 

maar op hun karakter. 

“I have a dream, dat op een dag zwarte 

jongetjes en zwarte meisjes hand in hand 

kunnen lopen met blanke jongetjes en blanke 

meisjes als broertjes en zusjes. 

“I have a dream”. 

 

Op de avond voor het fatale schot hield Martin 

Luther King zijn gehoor in Memphis voor: 

“Ik wil alleen Gods wil doen. 

Hij liet mij de berg opgaan.  

En ik heb het beloofde land gezien.  

Misschien kom ik daar niet samen met jullie. 

Maar ik wil dat jullie vanavond weten,  

dat wij, als één volk,  

het beloofde land zullen betreden. 

Ik ben gelukkig vanavond. 

Ik maak me nergens zorgen over. 

Ik vrees niemand.  

Mine eyes have seen the promised land’,  

sprak hij. De dag erna viel de zwarte dominee.  



Black lives matter. 

En hij had het erover gehad.  

(pg. 286, A Testament of Hope, ML King) 

 

King is vooral bekend vanwege zijn protest tegen 

racisme. Wat hij ook adresseerde was het 

armoedevraagstuk en de uitingen van 

militairisme.  

De ellende in de zwarte getto’s van de grote 

steden en de oorlog in Vietnam. 

Het hing volgens hem samen. 

 

Zijn grootvader was dominee, zijn vader was 

dominee, en hij was dominee, allemaal in 

dezelfde Ebenezer Church Atlanta. 

 

Toen wij in 1992 van Curaçao naar Israël 

verhuisden wilden wij langs Atlanta. 

Zijn zoon, Martin Luther King III, had ons op 

Curaçao verteld van het King Center. 

Dus reisden wij over Amerika verder. 

 

Wij wilden het graf van dominee King zien. 

Wij zagen zijn huis. 

Wij stonden op zijn kansel. 

Wij zagen zijn graf. 

‘Free at last.  

Thank God Allmighty.  

I am free at last’. 

 

Wij kochten al zijn verzamelde teksten in  

‘A testament of Hope’.  

Met die ongemakkelijke opdracht voorin van 

Desmond Tutu: “De enige oplossing voor de 

crisis in Zuid-Afrika is dat de witten de zwarten 

als mensen aanvaarden.” 

 

En wij raakten dat weekend verstrikt in de rellen 

die uitgebroken waren vanwege het feit dat een 

witte jury 4 politieagenten vrijsprak van 



mishandeling van de zwarte taxichauffeur 

Rodney King. 

 

Martin Luther King 

Black lives matter 

 

En ik vroeg mij af hoe deze dominee omgegaan 

is met de gigantische druk waaronder hij gestaan 

moet hebben. 

Ik vroeg mij af hoe Jeremia omgegaan was met 

de druk van zijn profetisch vermaan. 

Ik vroeg mij af hoe Johannes de Doper 

omgegaan was met zijn missie. 

Ik vroeg mij af hoe Jezus zich gevoeld moet 

hebben. 

 

‘Ga op weg en verkondig:  

het Koninkrijk van de hemel is nabij’. 

Zo had Jezus zijn leerlingen erop uitgestuurd. 

Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Filippus, 

Bartolomeus, Tomas, Mattheus, Jacobus, 

Taddeus, Simon en Judas. 

Hoe zouden zij zich gevoeld hebben? 

 

Heel hoofdstuk 10 is vol van die missie. 

Stenografisch rolt de ene oneliner over de andere 

en verspringt het beeld van het ene radiaal naar 

het andere. 

‘Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de 

wolven’. 

Hoe zouden zij zich gevoeld hebben? 

 

‘Het Koninkrijk van de hemel is nabij’. 

Ga, verkondig dat. 

 

Zij aan zij stond Martin Luther King in Selma met 

rabbijn Abraham Jehoshua Heschel. (Alabama, 1965) 

Mijn grote bron van inspiratie als het gaat over 

de richting van bijbels denken. 



De rabbijn die zelf WOII overleefde, maar een 

groot deel van zijn familie in Europa verloor aan 

de dood. 

De rabbijn die over de profeten schreef.  

(De Profeten, AJ Heschel) 

Hun hartstocht, hun gedrevenheid, hun heilige 

opwinding en verontwaardiging over onrecht.  

Hun verontwaardiging daarover is Gods 

verontwaardiging, overtuigde hij mij. 

Opkomen voor recht en gerechtigheid. 

Opstaan tegen discriminatie. 

De weduwe, de wees, de vluchteling, de 

vreemdeling, de arme, de zieke, de niet geziene, 

de ontrechten. Zij die geen helper hebben, 

helpen. 

Stop het militairisme. 

Zoek en maak vrede. 

En steeds weer dat refrein: inkeer en omkeer. 

Omkeer en inkeer. Teshuva  -  תשובה 

 

Het is het raster, het sjabloon, de invuloefening 

van het Koninkrijk van God in de editie van deel I 

en uitgave van deel II in het Goede Boek. 

 

De zwarte dominee. 

Het Evangelie van Jezus was zijn diepste gelijk. 

Zijn moreel kompas. 

Hoe heeft hij dit alles doorstaan? 

De druk? 

De afwijzing, het verwijt, de aanslagen op zijn 

leven, de leugen, de verdachtmakingen. Hoe? 

 

Jeremia, de profeet die voor zijn ogen Jeruzalem 

en de tempel in vlammen zag opgaan, heeft het 

moeilijk met zijn opdracht.  

Hij kan niet anders dan spreken,  

maar heeft het zwaar steeds weer te hameren op 

inkeer en omkeer. 

'Dag in dag uit lachen zij om mij, iedereen bespot 

mij', jeremieert hij. 



'De woorden van de Heer brengen mij dag in dag 

uit schande en vernedering'. 

Paniekzaaier! Paniekzaaier!, blaffen mensen hem 

af. 

 

Jeremia is duidelijk geen aangepast persoon, in 

de zin dat hij zich overal in voegt en bij aanpast. 

Zo was Jezus ook niet. 

Martin Luther King heeft eens gezegd  

"Iedereen probeert zich voortdurend 

hartstochtelijk aan te passen, maar er zijn 

dingen in onze wereld waar mensen van goede 

wil onaangepast moeten zijn. De redding van de 

mensheid ligt in de handen van creatieve 

onaangepastelingen. 

 

Jeremia kraakt onder de druk. 

 

Martin Luther King kende tijden dat hij zich 

eenzaam voelde en depressief.  

Dat hij twijfelde aan zijn leidersrol. 

In zijn jeugd deed hij een poging zijn eigen leven 

te nemen. In een veel latere fase wilden zijn 

medewerkers hem laten opnemen.  

Hij weigerde. 

‘Maar het is juist de depressie’, zegt professor 

Nassir Ghaemi, hoogleraar psychiatrie aan 

Harvard, die een artikel over dominee King 

schreef, ‘het is juist de depressie die realiteitszin 

en een diep inlevend vermogen brengt.’  

(Psychology Today, Jan 16, 2012 ; NRC 18/03/2011; NFG 21/08 2016) 

Dit inlevend vermogen bracht de dominee tot de 

weg van geweldloosheid.  

Het realisme maakte dat hij alle tegenstand 

accepteerde om voortgang op de weg van sociale 

gerechtigheid te kunnen realiseren. 

 

Johannes de Doper laat het aan Jezus vragen: 

bent u het nou, of hebben we een ander te 

verwachten.  

Een enorme twijfel.  



Geen wonder ook.  

Hij zit in het gevang en kort daarna werd zijn 

hoofd op een schotel gepresenteerd. 

Jezus, vraagt aan zijn leerlingen: ‘wie zeggen de 

mensen dat ik ben. En jullie, wie zeggen jullie 

dat ik ben?’  

Ook zo’n vraag die aan de kern, die aan identiteit 

raakt. Wie ben Ik? 

Zijn prediken van het Koninkrijk, zijn aanraken 

van de onaanraakbaren, zijn meningsverschillen 

met de zittende religieuze macht brachten hem 

aan het kruis. 

En met Jeremia liep het ook niet goed af. 

De overlevering wil dat hij tenslotte gestenigd 

werd. Men was hem zo zat. 

En King de kogel. 

 

Donderdag las ik in mijn krant dat de kerk zich, 

volgens een hoogleraar theologie en spiritualiteit 

van het gereformeerde protestantisme, 

bescheiden moet opstellen in uitspraken en 

acties rondom 'Black lives matter'.  

(Trouw, 18/06 2020 De Verdieping W.van  Vlastuin) 

Juist niet, dacht ik. 

Tot op bijna het laatst in 1863 heeft de 

Nederlandse kerk slavernij verdedigd, door de 

vingers gezien en getolereerd.  

Toen gezwegen?, nu spreken!, zou ik zeggen. 

 ‘Racisme is zonde’, plaatste de PKN terecht op 

z’n website. 

Inkeer, omkeer, omkeer, inkeer. תשובה 

 

En als de kerk dan toch spreekt, dan ook maar 

over het klimaat. 

En over armoede. 

En over militairisme. 

 

En dan ook maar ophouden mensen met een 

gekleurde huid 'zwartjes' te noemen.  

En spreken van een 'tropische verrassing' zodra 

een mooie zwarte vrouw voorbij loopt. 



Stop met die vernederende opmerkingen. 

Ze zijn ook niet leuk. 

En als Zwarte Piet kwetst, zo groot zijn dat niet 

te willen. Waarom zou ik een ander willen 

kwetsen met onschuldig kindervermaak. 

 

Wie Mattheus 10 leest, leest van het ene 

uitersten naar het andere. 

Het is de ongemakkelijke waarheid. 

Niet erg aangepast wat daar allemaal staat. 

Het evangelie is ook niet aangepast. 

Het is tamelijk radicaal. 

Het raakt de wortel van ons menszijn. 

 

Hoe zouden ze zich gevoeld hebben, die 12. 

Johannes, Jeremia, Jezus. 

Desmond en MLK? 

Hoe zouden ze zich gevoeld hebben? 

Jeremia laat het weten. 

Hij zegt het. 

‘De Heer staat mij terzijde! (Jer 20,11) 

 

Hier, voor jou. 

Om het vol te houden. 

Om het eens niet met woorden te zeggen. 

Brood - en kijk dan ook naar mijn handen. 

Ze zijn getekend door het lijden. 

Hier, voor jou. 

Wijn - en kijk dan ook naar mijn zijde. 

Ik ben een getekende. 

 

Deze handen voor wie zich eenzaam voelt, alleen 

en depressief. 

Dit Brood voor wie hongert naar aandacht. 

Deze Wijn voor wie dronken wil worden van 

vrede. 

Brood & Wijn – Till we meet again. (Vera Lynn) 

 

Uw leven doet ertoe. 

Alle levens doen ertoe. 



Black lives matter. 

 

Want: ik heb een droom. 

 

Wij zagen hoe het spoor van God  

sporen van mensen kruiste. 

Wij zagen licht, een vuur laait op,  

feest voor armen in het duister.  

Refrein:  Komt Hij terug op onze weg,  

keert Hij verharde harten?  

Wanneer komt Hij met licht en lef,  

zaaigoed in onze handen? (Lied 1000) 

 


