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Preek 
Prediking n.a.v. : Galaten 4: 26 
Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder. 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Moederdag bestaat al haast 80 jaar in een land als het onze. Aan 
programmamaker/regisseur Ursul de Geer werd ooit de vraag gesteld wat voor vrouw zijn 
moeder was. Hij antwoordde: ‘De liefde van mijn moeder was onvoorwaardelijk. Ze was er 
altijd, ze zette zichzelf never nooit op de eerste plaats… 
Ik kan nog zo verdrietig zijn, dat ze er niet meer is…Toen ze ouder werd, was ze zo breekbaar 
en kwetsbaar. Ze kon niet zo veel meer. Waar ik steeds aan denk is het moment dat haar 
bed werd verschoond. Ik nam haar in mijn armen en legde haar neer in het bed. Zoals zij mij 
vroeger in bed heeft gelegd. 
In mijn leven was er slechts één vrouw, die zichzelf totaal kon wegcijferen in totale 
toewijding aan haar kinderen. Ik mis haar zo!’ Nee, niet elk heeft zo’n band met mams. Denk 
aan het lied van Karin Bloemen: ‘Géén kind meer.’ Maar ieder heeft een biologische moeder. 
Voor elk is ze onvervangbaar. 
Maar wat maakt moeder nu tot moeder? Kinderen vinden oppas soms aardiger dan eigen 
moeder. En wie zegt, dat adoptiekind minder goed af is bij pleegmoeder? Het gaat om 
universele basiswaarden. Liefde, geborgenheid, bescherming, waardering, troost. In 
Galatenbrief richt Paulus zich tot oude Kelten. 
Dit is een met mysterie omgeven volk met eeuwenoude tradities. Uit Europa in Turkije 
gekomen. Aldaar christenen uit Joden ontmoetend. Door wie ze God leren kennen. Als 
Vader. En de wereld waardoor Hij omgeven is, aldus Johannes in de Openbaring (21:2), is het 
nieuwe Jeruzalem. Paulus typeert haar zo. 
Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder. Beeld voor de heerlijkheid van 
God die wereldwijde uitstraling heeft. En helemaal sinds Hemelvaart, toen Jezus daar Thuis 
gekomen is. Sindsdien bleven we níet verweesd achter. Van daaruit wil de Heiland ons leven 
als de zon met Zijn liefde verwarmen. 
En in het bijzonder moeders hebben taak van die liefde doorgeefluik te zijn. Toch ervaart 
menig kind ‘t leven anders. Voelt zich niet zelden heengezonden in de woestijn. Net als 
Hagar met Ismaël. Altijd bezig God vanuit omstandigheden op te merken. In plaats van het te 
wagen met waarheid van Zijn beloften! 
Neem Abraham! Alléén: hij maakte er zijn eigen versie van. Hij nam Gods Woord en ging 
zónder Hem met Sarai ermee aan de slag. Zulk bijbelgebruik verschrompelt op den duur tot 
woorden. Wet. Slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. De vraag van vandaag aan jou 
en mij is: ‘Wat bén je: kind òf slaaf?’ 
Een knecht kan kind-aan-huis bij de Vader zijn en toch géén kind van Vader zijn. Oudste 
zoon. Vaak in godsdienst zonder vreugde, troost, licht. In een ‘áárds Jeruzalem’ waar over 
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‘moederschap der kerk’ vaak geklaagd wordt. Over gebrek aan aandacht, hulp en meeleven. 
Maar wat dóe je met die ‘ouwe moeke’? 
‘t Is wáár: ‘t gáát niet om kerk, maar om het Rijk Gods én genade van de Koning ervan. Maar 
wat is dán taak van gemeente van Christus hier op aarde? Gebóórtekanaal te zijn voor nieuw 
leven, dat de Geest wekt. Kind van God worden. Om vrij te zijn! En te leven van de liefde van 
Hem, die voor ons geleden heeft. 
Amen. 


