Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij
Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een
bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever
worden gevraagd.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen
of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m
Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130
KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse
regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere
compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting
Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the
publisher.
info@boomamsterdam.nl
www.boomuitgeversamsterdam.nl

petra van der burg
Bezinning

162

door Petra van der Burg
De auteur is lid van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

Wanneer Jotham is ontsnapt aan de slachting die de nieuwe koning onder zijn broers
heeft aangericht, klimt hij op de berg Gerizim en vertelt de burgers van Sichem het
volgende verhaal (zie Richteren 9): ‘De bomen gingen een koning kiezen. Zij vroegen
de olijfboom: “Wilt u onze koning zijn?” De olijfboom antwoordde: “Zou ik ophouden
mijn olie af te staan aan de mensen, om wat te wuiven boven de andere bomen uit?”
Toen vroegen ze het aan de vijgenboom. “En u, wilt u koning zijn?” Maar de vijgenboom antwoordde: “Zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan, om wat te wuiven
boven de andere bomen uit?” Toen vroegen ze het aan de wijnrank. Maar ook de wijnrank wilde liever het sap blijven geven dat de harten van mensen en goden verheugt.
Toen wendden alle bomen zich tot de doornstruik. En de doornstruik antwoordde:
“Als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is
het goed toeven. Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders
van de Libanon zal verteren.”’
De Israëlieten zijn onderling verdeeld en worden omringd door vijanden. Ze zijn
bezorgd. Er moet en er zal een koning komen die vrede garandeert en welvaart brengt.
Als ze daarin niet direct slagen, kiezen ze voor een verlegenheidsoplossing. Een kind
kan zien dat daar ellende van komt. De doornstruik geeft geen vruchten en hij belooft
iets wat hij nooit kan geven: schaduw. Ook is hij gevaarlijk: je kunt je lelijk aan hem
openhalen en zijn dorre hout is licht ontvlambaar. Voor je het weet staat het hele land in
lichterlaaie.
Waarom kiezen mensen en masse voor een koning die hun nooit zal geven waar ze
naar verlangen? Aloude krachten van gemakzucht, angst en hebzucht spelen een rol en
dat brengt veel ellende.
Maar er is hoop. De vijgenboom, de olijfboom en de wijnrank zijn trouw aan zichzelf
en aan hun taak. Ze laten zich niet in een rol duwen die niet bij hen past, maar ze geven
verzachtende olie, voedende vruchten en wijn die de ziel verkwikt. Misschien staat er
wel ergens zo’n boom of rank bij u in de buurt?
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