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Overdenking op 18 oktober 2020 in de Oosterkerk 
 
 
De ene koning is de andere niet. 
En dan bedoel ik niet zozeer Willem Alexander, die op zijn schreden terugkeerde om 
net als de meeste landgenoten de herfstvakantie in eigen land door te brengen en 
niet in Griekenland…  
Sneu voor hem en zijn gezin, maar wel een wijze beslissing. Klaar. 
 
Waar ik net op doelde zijn de koningen die in de Bijbelboeken Daniël, Ezra en 
Nehemia genoemd worden. 
Koningen van grote mogendheden.  
In de toenmalige Oriënt met enorme machtsgebieden. 
Geduchte concurrenten of zelfs tegenstanders van elkaar. 
De  Bijbel vertelt over de aflossing van de ene machthebber door een andere. 
En hoe het kleine volk Israël, of een schamele rest daarvan, een handjevol Judeeërs,  
op buitengewone wijze weet te overleven en zichzelf te blijven. 
De Bijbelse vertellers beschrijven hun lotgevallen heel serieus, 
maar tussen de regels door vang je soms een knipoog op: 
een humoristische relativering van de grootsheid van de koningen. 
In de Adventskerk en in de Oosterkerk is enkele zondagen achtereen gelezen uit het  
boek Daniël. Direct in het eerste hoofdstuk viel mijn oog er al op: 
Koning Nebukadnezar van het wereldrijk Babylon loopt aan Gods leiband.  
Volgens de verteller is het de Heer die uiteindelijk de touwtjes in handen heeft. 
Het is de Here God, die bij de verovering van Jeruzalem en de verwoesting van de 
tempel, door Nebukadnezar een groot deel van tempelschat naar Babel laat 
brengen, naar de tempel van zijn eigen godheid.  
Waarom liet God dat gebeuren? 
Ik bedacht: misschien om de tempelschat te bewaren. Zo lagen alle kostbaarheden 
immers niet ten prooi aan plunderaars en relschoppers in het veroverde Jeruzalem… 
Het kan maar zo. God gaat zijn ongekende gang… 
 
Als het grote Babylonische rijk in de macht komt van de Perzische koning Cyrus is 
het volgens de verteller wederom God die de gangen van de koning dicteert.  
En niet andersom. 
Deze koning laat de door Nebukadnezar weggevoerde mensen én de opgeborgen 
tempelschatten terugbrengen naar Jeruzalem.  
Niet alle gedeporteerden verlaten hun ballingschap.  
Maar de weinigen die wél opgaan naar Jeruzalem, gaan niet met lege handen. 
Een enorme rijkdom, weggehaald uit de tempel van Jeruzalem, wordt met de 
terugkerende ballingen teruggebracht naar de plaats van herkomst; waar het thuis 
hoort. 
 



	 2	

Het doet mij denken aan de uiteindelijke teruggave van geroofde kunst door 
Nederland uit eigen of andere voormalige koloniën - 
 
Het voelt niet lekker:  
jezelf verrijken met wat anderen toebehoort, 
jouw godheid eren met wat eigenlijk bedoeld is voor de liturgie,  
de dienst van een volk aan die Ene, de God van Abraham, Izaak en Jacob. 
 
Geleid door die God laat koning Cyrus een deel van de ballingen terugkeren naar 
Jeruzalem, Juda, mét de tempelschatten. 
Ik weet niet of Cyrus er in de tussentijd aan verdiend heeft.  
Nederland heeft wel flink verdiend aan de koloniën.  
De mogelijke teruggave van de kunstschatten is vooral een genoegdoening.  
Maar hopelijk ook een teken van erkenning van schuld en verantwoordelijkheid  
én van de eigenheid en identiteit van de ander. 
 
De terugkerende ballingen hebben niet iedereen vanuit Babel mee kunnen nemen. 
Ze vormen een mager overblijfsel van de mensen die destijds gedeporteerd werden. 
Hoe komen ze terug in Juda? 
 
Ik hoorde onlangs op radio 1 over Joden die na de tweede wereldoorlog 
terugkeerden naar Amsterdam, Den Haag, Hilversum of andere steden.  
Een schamele rest die de vernietigingskampen of de onderduik had overleefd.  
Onder hen ook bezitters van huizen en ander onroerend goederen,  
die intussen in andere handen waren overgegaan.  
Met verbijstering hoorde ik hoe sommige gemeentebesturen aan hen alsnog een 
beschikking stuurden voor de gederfde onroerend-goed-belasting tijdens de 
oorlogsjaren… 
In de meeste panden woonden en werkten inmiddels andere mensen. 
Hoe keken zij naar de teruggekeerden?  
Ik vermoed met angst en argwaan. 
Soms wisten zij niet van de eigenlijke eigenaar…, of wilden zij het niet weten. 
Zij hadden er immers voor betaald,  
eigendomsakten ondertekend. 
Het was hun goed recht… Of toch niet? Ingewikkeld… 
 
Destijds in Jeruzalem ondervonden de teruggekeerden ook argwaan en vijandigheid 
bij de achterblijvers. 
Maar het tijdstip waarop ze terugkeren moet uitkomst bieden. 
Het is de zevende maand. De feestmaand met de geduchte dagen. Ik noemde ze al:  
Nieuwjaar, Grote Verzoendag, Loofhutenfeest, Vreugde der Wet… 
Een feestmaand die zijn oorsprong heeft in de woestijnervaring van het volk Israël, 
na de bevrijdende Uittocht uit de slavernij van Egypte - 
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veertig jaar woestijn als periode van heroriëntatie en om richting te vinden als 
bevrijde gemeenschap, in relatie tot God, in verhouding tot de ander, in een goed 
evenwicht met jezelf. 
 
In de terugkeer van de ballingen horen we er een naklank van.  
Te midden van gevoelens van angst en argwaan, wordt houvast gevonden in de 
feestkalender, het vieren van de liturgie. 
Ze beginnen opnieuw op oude fundamenten. 
Van de tempel is weinig over. Een ruïne. 
Maar op die armetierige en vervallen restanten wordt een nieuw altaar gebouwd. 
Een altaar voor het lof-offer aan God die trouw is.  
Luidt zijn Naam niet: Ik ben er en Ik zal er zijn…? 
 
Men herontdekt de kracht van de liturgie, van rituelen en tradities. 
Niet pas op dat moment worden ze bedacht, 
maar ze ontspringen aan het grote en oude verhaal van het volk Israël  
en van God met zijn mensen. 
 
Een verhaal van bevrijding uit slavernij, terugkeer uit ballingschap, 
van moed houden en liefhebben, door crises heen.  
We kunnen er een hoop van leren! 
 
Orgelspel 
 
Lied 146a: 1 en 4 
 
 
Nelleke Eygenraam 
 
 
 
 
 
 
 


