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Lezing: Genesis 4:1-16 
De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter 
wereld. ‘Met de hulp van de Heer, ’zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ later bracht ze 
zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de 
Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van 
zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer 
had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: ‘Waarom 
ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de 
ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; 
maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 
Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren viel hij zijn broer aan 
en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde 
Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ ’Wat heb je gedaan?’ zei de Heer. ‘Hoor toch hoe het 
bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, 
waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat 
jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul 
je over de aarde gaan.’                                                                                                                         
Kaïn zei tegen de Heer: ‘Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer 
onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij 
tegenkomt mij doden.’ Maar de Heer beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan 
hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem 
zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten 
van Eden.  

Inleiding: 
Van harte welkom, iedereen die vanmorgen via het beeldscherm meeviert met deze zomerdienst van 
de Leidse Ekklesia. Op onze eigen manier hopen wij samen een uur van inspiratie en bemoediging te 
beleven 
Tijdens deze zomerdiensten zal als een soort herkenningsmelodie regelmatig het lied ‘Summertime’ 
te horen zijn, de bekende aria uit de opera ‘Porgy and Bess”. Vandaag hoorde u zojuist de 
uitgebreide versie van dit lied, gespeeld en gezongen door Charlotte, Ton en Pieter. ‘Summertime, 
and the living is easy’ zingt Clara voor haar baby. ‘Your dad is rich and your ma is good looking’. Ze 
presenteert haar kind een ideale wereld. De werkelijkheid is echter anders. In het verhaal is de baby 
is geboren in een wereld van armoede, getekend door machtsmisbruik, door geweld en zelfs moord. 
Er is een enorme kloof tussen ideaal en werkelijkheid. 
Zoals ook in de samenleving van vandaag. 
Zo op het oog geniet iedereen weer van de vrijheid van vakantie en zomerzon.  
Maar tegelijkertijd weten we dat we dansen op drijfzand.  
De dreiging van een nieuwe uitbraak van het virus, de sociale spanningen tussen wit en zwart, 
boeren die zich miskend voelen, mensen in de zorg en het onderwijs op wiens schouders de 
verantwoordelijkheid voor anderen onevenredig zwaar lijkt te drukken. 
Hoe houden wij die spanning tussen ideaal en werkelijkheid uit?  
 
 



 2020-07-26-All lives matter-Maria Draaijers  2 

De spanning tussen vrijheid/blijheid enerzijds en anderzijds het rekening houden met medemensen, 
die grenzen aan onze vrijheid nodig hebben. Of die juist de grenzen willen doorbreken, die 
veroorzaakt worden door bewuste of onbewuste discriminatie van mensen met een andere sociale 
of culturele achtergrond. Geen luchtig zomeronderwerpje. Maar wel van levensbelang voor de 
toekomst van onze samenleving, van onze wereld. Nu verkeren wij nog in de ballingschap van ziekte 
en geweld maar wij vertrouwen op de droom dat zij die zaaiden in tranen ooit zingend thuiskomen 
met een oogst van vreugde. 
 
Overweging:  
Het is van alle tijden. De spanning tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Waar houdt mijn vrijheid 
op ter wille van de vrijheid van een ander? Kunnen ik en de ander in vrede met elkaar leven en 
gunnen wij elkaar het licht in de ogen of zijn wij elkaars tegenstanders en staan we elkaar naar het 
leven? Het is niet voor niets dat deze vragen al in de eerste hoofdstukken van de bijbel aan de orde 
worden gesteld. 
 
Meteen na de schepping van Adam en Eva, volgt het verhaal over de rivaliteit tussen hun zonen Kaïn 
en Abel. Zij worden als gelijken geboren, broers, zonen van dezelfde ouders. Als volwassenen doen zij 
beiden zowel respectabel als noodzakelijk werk, hun beroepen vullen elkaar aan. De een zorgt voor 
het vee, de ander bewerkt de aarde. Hun formele gelijkwaardigheid wordt echter door hun omgeving 
voorzien van stempels die een ongelijke positie tussen beiden creëren. Als Kain als eerstgeborene ter 
wereld komt roept zijn moeder uit: ‘ik heb het leven geschonken aan een man!’ De naam Kain 
betekent dan ook zoveel als ’verworvene’, ‘grondvester’. De geboorte van de tweede zoon wordt 
zonder toevoegingen vermeld. Zijn geringe betekenis ligt besloten in zijn naam die ‘niets’ 
‘vluchtigheid’ betekent. De beroepen van beiden zijn respectabel, maar Kain is een rijke landbouwer, 
een grote landeigenaar, terwijl Abel een arme man is met net genoeg onvruchtbare grond om een 
kleine kudde te onderhouden.  
 
Beiden brengen een even acceptabel offer aan God, maar waar de ‘grote’ Kain simpel de vruchten 
van de oogst offert, geeft de arme Abel de beste delen van de beste dieren van zijn kudde.  
God waardeert het offer van Abel volgens het verhaal, klaarblijkelijk meer dan het offer van Kain. 
Natuurlijk had God beiden gelijkelijk kunnen waarderen. Maar door het offer van Abel meer te 
waarderen, draait hij de bijna vanzelfsprekende ongelijkheid tussen de grote Kain en de 
minderwaardige Abel om. Waar zijn ouders vooral oog hadden voor Kain, wordt Abel ogenschijnlijk 
meer gewaardeerd door God. En het is de reactie op deze omkering door God die Kain zo boos 
maakt. Hij voelt zich aangetast in zijn wezen, in zijn identiteit als oudste en belangrijkste zoon.  
Hij gaat twijfelen aan zichzelf. Hij moet zich afvragen: ben ik wie ik denk dat ik ben? wat heeft Abel 
dat ik niet heb? Dat God recht doet aan Abel geeft Kain het gevoel dat hem onrecht wordt 
aangedaan. Hij voelt zich bedreigd en in zijn waardigheid aangetast.   
 
En is dat niet het gevoel dat ook in ons naar boven komt, wanneer een ander het recht op eist 
dezelfde waardering en mogelijkheden te krijgen als die wij onszelf toerekenen? 
Vooral als dat betekent dat wij zelf daardoor misschien iets minder mogelijkheden of waardering 
krijgen dan wij eigenlijk vanzelfsprekend vinden? We zien het met name het afgelopen half jaar 
steeds duidelijker gebeuren. Zolang het Corona-virus een bedreiging voor ons allemaal leek te zijn, 
was de zorg om ons allemaal aan alle voorzorgsmaatregelen te houden vanzelfsprekend. Er was grote 
eensgezindheid als het ging om het handhaven van de 1,5 meter, het desinfecteren van handen en 
elkaar bij te staan wanneer quarantaine noodzakelijk was. 
Na de eerste piek bleek er echter verschil te zijn in besmetbaarheid tussen verschillende 
leeftijdsgroepen. En nu wordt het, zeker in deze vakantietijd, met name voor jongeren steeds 
moeilijker zich te houden aan de regels, ter wille van hen voor wie een mogelijke besmetting wellicht 
veel grotere gevolgen heeft. Waarom moet ík mijn vrijheid, míjn recht op zelfexpansie en míjn 
verlangen naar menselijke nabijheid opofferen voor mensen die het beste deel van hun leven toch al 
achter de rug hebben? ‘Onze belangen’ tegenover ‘hun belangen’, ‘wij’ tegen ‘zij’, ik en de ander als 
concurrenten, ik en de ander als tegenstanders, als vijanden van elkaar.  
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Iets dergelijke speelt in de Black Lives Matter beweging. Terecht staan nog meer dan in de afgelopen 
decennia, mensen op die zich op sociaal, economisch en cultureel gebied achtergesteld en 
gediscrimineerd voelen. Zij eisen de rechten en mogelijkheden op die voor de dominante 
meerderheid in de samenleving vanzelfsprekend zijn. En zoals bij Kain de herwaardering van Abel 
door God bij hem afgunst en woede opriep, alsof hém daarmee onrecht werd aangedaan, roepen 
ook de gelijke rechten demonstraties reacties van woede op. Alsof de rechten en ruimte van de ene 
mens noodzakelijk ten koste gaan van de levensruimte van anderen.  
Zeker waar gewezen wordt op de historische wortels van discriminatie en uitsluiting wordt dit 
gemakkelijk geuit en ook opgevat als beschuldigingen aan de dominante klasse. Met als gevolg dat 
deze zich aangevallen voelen en zich gaan verdedigen door zich tegen de ander af te zetten.  
In plaats van de dialoog aan te gaan om een samenleving te creëren waarin iedereen gelijke kansen 
heeft op een door hem of haar gewenst leven, worden belangen als onverenigbaar tegenover elkaar 
gezet. En lijkt het onmogelijk om dergelijk gepolariseerde standpunten tot verzoening te brengen. Zij 
en wij zijn tegenstanders, elkaars concurrenten.  
Andermans mening of gevoel kan en mag onze zogenaamde ’typisch Nederlandse’ identiteit niet 
veranderen. Of ‘America’s greatness’ in twijfel trekken. 
 
Is het mogelijk boven die steeds weer op andere wijze gevoerde strijd tussen tegenstrijdige belangen 
uit te komen? Is het mogelijk ons te verzoenen met mensen die wij als concurrenten zien, die wij zien 
als een bedreiging voor ons zelfbeeld, als een vijand?  
 
Op dit moment maak ik een studie van het werk van Miroslav Volf.  
Dat is een Kroatisch theoloog die zich met name in zijn boek ‘Exclusion and embrace’ afvraagt, hoe je 
als christen twee, voor het psychologisch en spiritueel gevoel, tegenstrijdige oproepen van het 
evangelie kunt verenigen: Gods oog voor en verlangen naar gerechtigheid voor lijdenden en 
slachtoffers van geweld enerzijds en anderzijds Jezus’ oproep om zeventig maal zeven maal te 
vergeven, culminerend in zijn kruisdood als vergeving voor alle zonden. Behalve theologie is zijn boek 
ook een persoonlijke zoektocht in de spanning tussen de boodschap van vergeving van het kruis en 
een wereld vol geweld: het conflict van iedere christen tussen het volgen van de gekruisigde en de 
tegenzin om anderen of mezelf te zien worden gekruisigd. Die vraag trof Volf tot in het diepst van zijn 
ziel toen, enkele jaren na de Balkanoorlog, zijn leermeester Jürgen Moltmann hem bij de 
voorbereiding van zijn boek vroeg: ben jij als Kroaat in staat om een Serviër te omhelzen?  
 
Iets van wat die vraag bij hem teweeg moet hebben gebracht heb ik vorig jaar zelf kunnen ervaren. 
Tijdens een vakantie in Kroatië bezocht ik het genocide-museum in Mostar. De hele middag zag ik de 
filmpjes en beelden, las de verhalen, die we de afgelopen weken ook hier weer zagen in het kader 
van 25 jaar Srebrenica. Dat museum maakte diepe indruk op mij, evenals de sporen van de oorlog die 
nog overal in dat gebied te zien zijn. Enkele weken later stond ik, tijdens een kerstviering in de 
gevangenis van het Internationaal Strafhof, onverwacht, enkele seconden oog in oog met de één van 
de verantwoordelijken voor al dat geweld, Radovan Karadzic. Ik kreeg een soort emotionele blackout. 
Alsof ik ineens oog in oog stond met Satan in eigen persoon.  
Hoe vele malen indringender moet dan niet die vraag van zijn leermeester voor Volf geweest zijn, die 
samen met zijn familie jarenlang deze oorlog aan deze lijve heeft ervaren.  
 
Sleutelbegrip in zijn boek is het begrip ‘identiteit’. Ieder mens ontwikkelt zijn of haar identiteit door 
zich te onderscheiden van anderen. Deze eigenschappen, deze ervaringen, deze keuzes maken mij 
tot wie ik ben. Maar het is van het grootste belang, stelt Volf, dat wij onze identiteit niet zien als een 
onveranderlijke verworvenheid of als een statische situatie.  
We spreken in onze tijd voortdurend over ‘jezelf zijn’ of ‘jezelf vinden’. Volf benadrukt, net zoals 
overigens ontwikkelingspsychologen, dat identiteit niet iets is dat je alleen vindt door in jezelf te 
keren. Identiteit is een relationeel begrip. Je wordt wie je bent door je ontmoeting en omgang met 
anderen. En hij stelt dat je identiteit verandert met iedere werkelijk diepgaande ontmoeting met 
anderen.  
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Waar mensen elkaar op zielsniveau ontmoeten krijgen zij deel aan elkaars leven. De rijkdom van de 
ander wordt een deel van mijn rijkdom en op dezelfde manier voegt mijn levenservaring iets toe aan 
de manier waarop de ander zichzelf en zijn omgeving beleeft. Als beeld voor een dergelijke 
‘zielsontmoeting’ gebruikt hij het begrip ‘omhelzing’. Hij beseft dat dit woord in verschillende 
culturen en zeker in deze Me-too tijd ongewenste connotaties kan krijgen. Daarom verduidelijkt hij 
deze ‘omhelzing’ met het beeld van een moeder met haar kind in haar armen. Beiden veranderen 
door elkaar. In hart en geest van de moeder krijgt het kind een eigen plaats. Kijkend naar haar kind 
voelt zij zonder woorden aan wat haar kind nodig heeft en speelt daarop in. En andersom heeft de 
moeder een onmisbare plaats in het leven van het kind. Zonder haar zou het niet overleven.  
Meer theologisch gebruikt Volf ‘omhelzing’ als beeld voor de omgang van de Vader, de Zoon en de 
H.Geest, als de drieëne God. Waar de één is, zie je automatisch de twee anderen. Wie de Zoon ziet, 
ziet de Vader. In de heilige Geest ontmoeten wij de Vader en de Zoon. 
Geschapen als beeld van God kunnen ook mensen voor elkaar transparant worden, zij herkennen 
zichzelf in de ander. En daardoor wordt het mogelijk om tot erkenning en begrip voor tegenstellingen 
te komen. 
 
In het verhaal van Kain en Abel is er van wederzijds begrip geen sprake. Kain ziet als enige 
mogelijkheid om uit zijn identiteitscrisis te komen, de doodslag van Abel. Het is niet zo dat God hem 
deze moord zonder meer vergeeft. Hij spreekt hem eropaan ‘Waar is je broer?’ ‘Wat heb je met hem 
gedaan?’ God veroordeelt Kain en straft hem ‘Ga weg van deze plek’. 
Maar daar laat God het niet bij. Op het moment dat Kain zijn straf accepteert en daarmee erkent dat 
hij een misdaad begaan heeft, stelt God hem niet bloot aan de wraak, die in menselijke verhoudingen 
een broedermoordenaar verdient. Hij beschermt hem zodanig dat hij niet ook het slachtoffer kan 
worden van geweld. Kain krijgt een nieuwe identiteit: een moordenaar, die genade heeft ontvangen.  
Kain is nu echter ver weg van zijn familie. Er is in het verhaal geen sprake van verzoening met zijn 
familie. In dat opzicht geeft dit verhaal geen antwoord op de vraag van Volf hoe daders en 
slachtoffers zich met elkaar kunnen verzoenen op een manier dat zowel recht wordt gedaan aan het 
leed van de slachtoffers als de relatie tussen dader en slachtoffer weer wordt hersteld. En wat dit 
voor gevolgen heeft voor het zelfbeeld en de identiteit van alle betrokkenen. 
Voor Volf is het verhaal van de Verloren Zoon een goed voorbeeld van schuld, vergeving en 
verzoening tussen mensen. De omhelzing van de vader en de jongste zoon staat dan ook afgebeeld 
op de voorkant van zijn boek. 
We kennen allemaal het verhaal. De jongste van twee broers eist zijn erfdeel op en verlaat zijn 
familie. In termen van identiteit: hij laat zijn identiteit als zoon en broer achter om, in moderne 
termen, zichzelf te zoeken in een vreemde omgeving. Maar, ipv een nieuwe identiteit te vinden, 
loopt hij totaal verloren. Juist op het moment dat hij vastloopt, herinnert hij zich zijn vaders huis, 
oftewel zijn oude identiteit als zoon en broer. Omdat hij meent dat het onrecht dat hij zijn vader 
aangedaan heeft het onmogelijk maakt om nog langer als zoon en broer beschouwd te worden, keert 
hij terug als niet-zoon, maar hooguit als mogelijk lid van het personeel. Hij is ervan overtuigd dat 
door zijn immoreel gedrag voor hem de relatie vader-zoon voor altijd onmogelijk is geworden. 
Anders ligt dat echter bij de vader. Ook ver van huis leeft de zoon voort in het hart van de vader. 
Tegenover de kracht van het onrecht staat de herinnering aan de vroegere liefdevolle nabijheid. Hij 
geeft zijn zoon niet op, maar wordt de vader van een verloren zoon.  
Waar de zoon zich ‘ont-zoont’ heeft, geeft de vader zichzelf een nieuwe identiteit, als vader van een 
afwezige zoon. Bij thuiskomst sluit hij hem dan ook weer zonder meer in zijn armen, omdat wat hem 
betreft de relatie niet berust op moreel gedrag en daarom ook niet door immoreel gedrag vernietigd 
kan worden.  
Door de hereniging met zijn zoon verandert zijn identiteit opnieuw. Van een vader van een zoon die 
verloren was, naar die van een vader wiens zoon dood was maar nu weer leeft.  
Door de liefdevolle acceptatie van de vader verandert vervolgens ook weer het zelfbeeld van de 
zoon. Zijn identiteit als ‘zoon die het niet waard is zoon genoemd te worden’ wordt hij weer 
helemaal de beminde zoon.  
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Maar niet alsof er niets veranderd is met vroeger. Want hoewel de vader-zoon relatie niet berust op 
goed gedrag, is door zijn vertrek de relatie wel aangetast door een overtreding en moet daarom 
worden geheeld door een bekentenis. Voordat de omhelzing zich kan voltooien in een feest, moet 
daarom de verantwoording voor het kwaad plaatsvinden.  
De transformaties die het zelfbeeld van beiden hebben ondergaan en de verzoening van de vader en 
de zoon zijn aldus het gevolg van de weigering van de vader om zijn hart voor zijn zoon te sluiten. Hij 
vindt de relatie met zijn zoon belangrijker dan het morele gedrag van de jongen. 
 
Volgens Volf is dit verhaal de verbeelding van de manier waarop God met mensen omgaat. Zijn 
relatie met hen is gebaseerd op en verankerd in zijn liefde en trouw aan mensen.  
En ook als zij zich van hem afkeren blijft voor God de liefde voor hen bestaan. Als de mensen hun 
dwalingen inzien en naar God terugkeren, dan maakt de relatie tussen hen en God een doorstart. Op 
een manier dat hun daden hen niet nagedragen worden maar geïntegreerd worden in de vernieuwde 
relatie. 
Als christenen, zegt Volf, zouden wij zo met degenen om moeten gaan die ons kwaad hebben 
gedaan. Menselijk samenleven is afhankelijk van goede onderlinge relaties. En het in stand houden 
van deze relaties is belangrijker dan het overtreden van morele regels. Moreel gedrag doet weliswaar 
iets met de relatie, maar de relatie is daar niet van afhankelijk.  
Wat niet wil zeggen dat immoreel gedrag er niet toe doet. Het leed, de schade, het verdriet moeten 
worden erkend en waar mogelijk hersteld, daders moeten zich verantwoorden en schuld bekennen.  
Hoewel de wens tot omhelzen dus onafhankelijk is van de kwaliteit van het gedrag, hebben 
tegelijkertijd berouw, bekentenis en de gevolgen van het handelen een eigen plaats in de 
hernieuwde relatie. 
 
In de serie ‘Why we hate’ die de afgelopen weken is uitgezonden, werd gewezen op psychologische 
processen als dehumanisering en demonisering als belangrijke oorzaken voor allerlei vormen van 
geweld. Daardoor begrijpen we iets van hoe het zover kan komen dat mensen elkaar naar het leven 
staan. Maar dan weten we nog niet hoe, na oorlog en geweld, de verantwoordelijken en hun 
slachtoffers weer op de een of andere manier samen verder zouden kunnen leven. 
In de bijbel worden ons, onder andere in de verhalen van vandaag, de theologische en gelovige 
wegen gewezen, die ons mensen in staat stellen om kwaad niet met kwaad te vergelden, maar 
elkaar, geheeld en verzoend, als vernieuwde mensen in de armen te sluiten. 
Moge het zo zijn en blijven. Amen. 
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