
 

 

‘Witte Graven’  

Stelletje opgepoetste lijkkisten!…, je zult er maar voor uitgemaakt worden. 

 

Okay, we zijn tegenwoordig wel wat gewend na de k’Marrokanen, blanda’s, 

negers of christenhonden. ‘Achterlijke… dit of dat’ ....    

Het woord homo wordt ook te pas, maar vaker te onpas gebruikt. Zo kunnen we 

nog wel even door. 

 

Straattaal en niet alleen daar.. Soms hebben we het nog over ‘verruwing’, vaker 

reageren we er niet eens meer op. Het hoort erbij. Een beetje eelt op je ziel, eelt 

op je oren. Moet kunnen… Vrijheid van meningsuiting… 

 

En wat blijkt…of lijkt..: Jezus deed het ook al. Gewoon hoppa, vol ertegenaan, 

met krasse termen. Niet bepaald diplomatiek in de bewoording. 

Witgepleisterde graven zijn jullie. 

 

Jezus kan dus schelden en flink ook.  

In de traditie is Jezus maar al te vaak afgebeeld als een zoete lieve Gerrit.  

De 19e-eeuwse RK beeldjes of de 20e-eeuwse Protestantse zondagsschoolplaten  

beelden hem lievig af. Blank en ingetogen, in ieder geval zonder eelt op de 

handen of zon op de huid.  

 

In het evangelie zelf komt hij toch echt iets menselijker over..  Vermoeid, 

angstig, boos, teleurgesteld. Een mens met emoties en hier als mens met het hart 

op de tong en recht voor z’n raap. Stelletje huichelaars, zegt hij in klare taal. 

 

Moet alles maar gezegd kunnen worden, zoals tegenwoordig vaak beweerd 

wordt? 

Kun je met een beroep op deze tekst in de bijbel scheldend en beledigend door 

het leven? … “Immers Jezus deed het ook...? “ 

 

Of geldt hier het “quod licet Jovi non licet bovi?  

Wat Jupiter mag, mogen de runderen nog niet, zei mijn leraar Latijn vroeger. 

Vrij vertaald: wat Jezus mag, mogen wij “gewone mensen” nog niet. 

 

Wat is hier aan de hand? 

Twee opvallende dingen, die ik graag met u deel: 

Genomineerde preek in de categorie: theoloog 

Van Jacqueline Dam-Oskam 

bij Matteüs 23: 27-33 



 

1 . Jezus is oprecht verontwaardigd. 

Hij noemt misstanden, die we allemaal ook herkennen als misstanden. 

Er is dus een oprechte reden en niet zoiets als haat of ‘hekel aan’. 

 

Jezus valt er n.l. over dat de heren theologen mooie woorden spreken, maar het 

blijkt niet in hun dagelijks leven. 

 

Hun geloof blijkt niet uit daden van gerechtigheid, zorgzaamheid en trouw.  

En daar draait de hele wet van Mozes om! 

Er zijn heel veel voorschriften waaraan ze zich houden. Vrome vormen, maar 

het blijken lege hulzen. 

 

Het tweede wat opvalt en wat ik graag met u deel: 

Het gaat hier om kritiek van binnen uit. 

 

Jezus is niet hatelijk naar een andere groep, die hij zwart (in dit geval juist  ‘wit’ 

maakt), nee hij gaat met ‘collega religieuze leiders in debat. 

 

Jezus blijkt niet van de school van de mooie woorden of prachtige vormen te 

zijn.   

Een prachtige graftombe (in die dagen een gewit graf), blijft een dooie boel. 

Het gaat Jezus om het leven. Een goed leven voor allen en om onze inzet 

daarvoor. 

 

Een Rotterdams clublied zou Jezus’ motto kunnen zijn. (sorry, Mokum),  

Geen woorden maar daden. 

Waar het voor Jezus om draait..,  hij ziet het niet terug in synagoge of tempel, 

zeg maar: in de kerk van zijn dagen. 

 

Mocht het op verjaardagfeestjes eens over de kerk gaan. (als ze mijn beroep 

horen, gebeurt dat me nog wel eens…) dan  krijg ik altijd dìt thema op een of 

andere manier terug: het verschil tussen de zondagen en de maandagen van 

kerkmensen.  

 

Bedroefd denk ik dan: waarom zie je nou ook niet al dat vrijwilligerswerk dat er 

door de week door kerkmensen gebeurt. Statistisch vormen zij de grootste groep 

vrijwilligers.  

 

Maar toch, ik moet ze ook gelijk geven: geen rook zonder vuur. Er is veel 

misgegaan en er kan nog steeds veel mis gaan. We weten allemaal van de 

schandalen en we herkennen de regel uit dat liedje over Malle Babbe: over de 



kerkmensen die “Zuinig een cent in het zakje doen.., zo koop je je ziel weer 

terug en je fatsoen, ..  

 

Hier zit volgens mij de boodschap voor wie vandaag deze tekst ter harte wil 

nemen, n.l. dat het wèl rijmt: jouw binnen- en buitenkant. Jouw zondag en 

maandag. 

Daar past het nìet bij om anderen te beledigen of te kleineren. 

Daar past wel bij om kritisch naar jezelf te kijken en aan de eigen groep en te 

zeggen waarop het  staat:  “practise what you (we) preach! 

 

  

Jacqueline Dam-Oskam 

Geestelijk verzorger 

  

 

 

 

 


