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Het is hartverwarmend te zien hoeveel initiatieven ontplooid worden om Oekraïners te helpen. 
Afgelopen donderdag hoorden we in Eemnes vrachtwagens met ingezamelde goederen luid toeterend 
vertrekken naar Oekraïne. 
Er worden ruimtes in gereedheid gebracht om vluchtelingen op te kunnen vangen. 
Burgemeesters laten zich van hun goede kant zien door mensen en groepen met elkaar te verbinden en 
hulpcomités te vormen. Stille tochten vinden plaats.  
Kerken staan open om een kaars te branden. Er hangen overal blauw gele vlaggen. Een nationale tv- 
actie bracht meer dan honderd miljoen euro op.  
Met alle verschrikkingen roept de oorlog ook positieve krachten in mensen wakker. 
Natuurlijk kan daarbij meespelen: je wilt iets doen, je wilt iets bijdragen om je eigen machteloosheid te 
kunnen verdragen. Maar al het samenwerken en al het hulpverlenen laat vooral zien dat er in de wereld 
niet alleen onheilige geesten actief zijn. Er zijn ook goede machten, goede krachten en heilige geesten 
die ons mensen kunnen inspireren.  
 
Bij het zien van de vreselijke beelden in Oekraïne, kapotgeschoten woonwijken en ziekenhuizen, bij het 
horen van de nationalistische oorlogsretoriek vanuit Rusland,  
kun je terecht bang zijn dat het kwaad de wereld overheerst.  
Ons optimisme staat zwaar onder druk. Je kunt pessimistisch denken: de meeste mensen deugen niet. 
En het zal van kwaad tot erger gaan. 
Maar kijk naar de tegenbeweging, daarin kun je iets herkennen van wat Jezus aan zijn mensen wilde 
meegeven.  
Hij belichaamt hoop tegen alles in en boven alles uit.  
Hij heeft het over licht in het donker. 
Hij zegt: als je het goede zaait zal het vrucht dragen, overvloedige vrucht. 
Waar mensen botsen op de dood, heeft Jezus het over opstanding. 
Jezus zegt: wees dochters en zonen van het licht, zolang het licht er is. 
Doe wat goed is, doe wat je moet doen. Al weet je niet wat het resultaat is. 
Al denk je misschien: binnenkort wordt het donker.  
Wees dienstbaar, verspreid het licht, zolang je kunt. 
Jezus is niet naïef als hij dit zegt.  
Hij voelt dat hij zelf binnenkort opgepakt zal worden.  
Hij weet, hij ziet hoe het kwaad de wereld in zijn greep kan houden.  
Niet  voor niets heeft hij het over de vorst van de wereld die zijn ware gezicht laat zien.  
 
Die vorst van de wereld, dat is Bijbeltaal voor het kwaad. 
Het kwaad laat zich zien, daar heeft Jezus het over. . 
Wat Jezus zegt is heel actueel.  
Het kwaad toont zijn ware gezicht in Poetin die soldaten over de grens stuurt, Oekraïne aanvalt en 
onschuldige slachtoffers maakt. 
Het kwaad toont zijn ware gezicht in minister Lavrow, die de waarheid verdraait, die alles wat krom is 
recht praat. 
Het kwaad toont zijn ware gezicht in Nederlandse parlementariërs die ontkennen wat er gebeurt en de 
ernst van de aanval bagatelliseren. 



Het kwaad toont zijn ware gezicht in de patriarch van Moskou, Kirill, die weigert zijn president terug te 
roepen.  
Die homo’s en anderen als zondebok aanwijst voor geweld dat nu gepleegd wordt. Die met zijn 
optreden Jezus verloochent en vloekt voor het aangezicht van God.  
Want dat is vloeken: dat je niet in de geest van Jezus handelt. 
Vloeken is wat anders dan onfatsoenlijke taal gebruiken. 
Vloeken is de mensen de oorlog insturen, vloeken is dat goedpraten met de bijbel in je hand: God wil 
het. Vloeken is zwijgen als je moet spreken.  
Vloeken is het kwaad relativeren.  
 
De vorst van de wereld toont zijn ware gezicht.  
En wat kunnen wij daar tegenoverzetten, nu wij die vorst van de wereld zo dichtbij zien komen.  
Tegenover het vloeken plaatst Jezus een ander woord: verheerlijken. 
Je kunt Gods naam ook verheerlijken. 
Dat klinkt hoog en verheven. 
Maar Jezus maakt duidelijk hoe zoiets menselijk dichtbij kan zijn. 
 
Hij zegt: verspreid licht, zolang het licht er is. 
Zo volg je mij. Zo verheerlijk je Gods naam.  
Een kleine vraag ken je helpen: wat zou Jezus doen, wat zou Jezus zeggen.  
Ik heb er vroeger wel eens om gelachen: die kettinkjes met wwjd:  
What would Jesus do. De vraag is zo gek nog niet.  
Jezus is zelf vluchteling geweest. Met zijn ouders in Egypte. 
Overhaast moesten ze vertrekken voor een vorst die kinderen liet doden. 
In de geest van Jezus gaat het om dienstbaarheid. 
Mensen opvangen.  
Kaarsen aansteken, geld inzamelen, goederen sturen, gastvrij zijn. 
De kerk openzetten.  
Even niet op de eerste plaats alleen en vooral aan jezelf denken. 
Zo volg je hem, zo verheerlijk je Gods naam.  
Verweer je tegen de vorst van het kwaad. Zet er iets tegenover. 
De Ierse filosoof Edmund Burke zei: Al wat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat de goede 
mensen niets doen.  
Verspreid licht, zegt Jezus daarbij, ook, opdat het duister jou niet in zijn greep krijgt. 
We leven in een tijd waarin via internet allerlei nepnieuws de wereld in wordt geslingerd. Voor je het 
weet word je ingepakt een meegenomen daarin. 
Verspreid licht, om ook zelf geen handlanger van het donker te zijn. 
Zo volg je hem, zo verheerlijk je Gods naam. 
 
Wat zou Jezus doen.  
Volg hem. 
Hij wijst ons geen onhaalbare weg. 
Licht verspreiden, dienstbaar zijn, liggen binnen ons bereik. 
In zijn spoor worden kleine daden samen groot. 
Jezus reikt ons nog iets anders aan.  
Al vrezen wij voor het ergste, leer van de zaadkorrel.  
Als je het goede zaait zal het vrucht dragen. Overvloedig vrucht. 
Met zijn eigen leven laat Jezus dwars tegen alles in zien:  
Vorsten van het kwaad kunnen lijken te winnen, in mijn spoor ontvang je hoop en vertrouwen. Het 
laatste woord is aan God. 
 



Soms breekt uw licht in mensen door, onstuitbaar 
Zoals een kind geboren wordt. 
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind, 
Uw koninkrijk, uw licht. 
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd, 
Geen duisternis heeft ooit hem overmeesterd. 
Gedenk ons die als hij geboren zijn, eens en voorgoed, 
Die uit zijn mond uw naam hebben gehoord, 
Die moeten leven in de schaduw van de dood, 
Die moeten leven in de schaduw van de dood 
Hem achterna, hem achterna..  
 
Amen  


