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TERUG NAAR DE TUIN
Tom de Bruin

Jezus was totaal niet retro. Maar de mensen om hem heen waren dat juist heel erg.
Ze dachten allemaal terug aan de gloriedagen van het koninkrijk van David. Ze verlang-
den naar de goede oude tijd toen er, om met Asterix en Obelix te spreken, geen rare 
Romeinen waren in h ún land. Toen alles simpel was.

                ezus had niet zoveel met dit retro-   
              zijn. Hij is zelfs zo anti-retro dat hij,  
             als we zijn woorden lezen, soms 
harteloos klinkt. Lucas haalt een tweetal 
van deze gezegden van Jezus achter elkaar 
aan (Lucas 9:60–62). Jezus roept de een, 
en die wil zijn vader begraven. Jezus zegt 
dan: ‘Laat de doden hun doden begraven.’ 
Niet meteen het meest empathische ant-
woord. De ander vraagt of hij misschien 
gedag kan zeggen tegen zijn huisgenoten. 
Daarop antwoordt Jezus: ‘Wie de hand aan de 
ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet 
geschikt voor het koninkrijk van God.’ Jezus 
gebruikt hier harde woorden, juist omdat hij 
wil dat mensen anders leren denken. 

Natuurlijk is Jezus niet harteloos. Wat hij 
hier doet, is niet persoonlijk. Hij ageert 
tegen het retro-denken uit die tijd en 
gebruikt elke mogelijkheid die hij heeft om 
dat te doen. Jezus komt met een ver-
nieuwde boodschap, eentje die duidelijk 
níét retro is. Of misschien kan ik beter zeg-
gen: eentje die juist megaretro is!

Bergrede
In Jezus’ bekendste preek, de Bergrede, zegt 
hij wel zes keer iets in de geest van ‘Jullie 
hebben gehoord dat gezegd werd … Maar ik 
zeg zelfs …’ (Matteüs 5:21–48). Zes keer zegt 
Jezus: het is retro om dit te denken, maar als 
je mij wilt volgen denk je iets anders. Het is 
retro om je vijanden te haten, maar als je mij 
wilt volgen, heb je je vijanden lief. Het is 
retro om wraak te zoeken, maar als je mij 
wilt volgen doe iets extra’s voor de ander. 
Jezus leert dat mensen de oude wet ook 
anders kunnen interpreteren, gebaseerd op 
principes. Zo leef je liefdevoller.  

Na Jezus’ bekendste wonder, het vermenig-
vuldigen van de broden en de vissen, zijn de 
mensen weer lekker nostalgisch (Johannes 
6:5–15). ‘We willen weer een koning! Net als 
vroeger.’ Heel retro. Maar wanneer Jezus 
begrijpt dat ze hem willen dwingen om 
koning te zijn, gaat hij alleen de bergen in. 
Die oude koning, de basis voor het joodse 
koninkrijk, daar denkt Jezus anders over.

Tussenstation
Voor de mensen toen, en misschien ook wel 
voor ons, is dit allemaal vreemd. God gaf 
de wetten toch aan Mozes? Hij riep David 
toch uit tot koning van Israël? Is God van 
mening veranderd? Helemaal niet. God is 
heel retro, net als Jezus. Alleen is God niet 
nostalgisch als het gaat om de tijd van 
patriarchen en koningen. Wél denkt God 
graag terug aan het allereerste begin. 
Aan de goede oude tijd, voordat de eerste 
mensen vluchtten en zich verstopten voor 
God. Aan de tuin van Eden, waar God en de 
mensen samenwoonden. De tijd van Israël 
was slechts bedoeld als een tussenstation, 
iets wat even veilig voelde, maar uiteinde-
lijk nooit de bedoeling was.

Jezus is retro als het gaat om de tijd vóór 
het jodendom, vóór Israël, vóór Mozes, vóór 
Abraham. Hij wil niet terug naar de woes-
tijn, hij wil terug naar de tuin. De goede 
oude tijd, wat God betreft, was díé tijd.

Kijk vooruit
Daarom zegt Jezus: ‘Kijk niet terug, kijk 
vooruit.’ Hij zegt: ‘Denk aan de vrouw van 
Lot!’ (Lucas 17:32). Zij keek terug, en werd 
een zoutpilaar. Kijk vooruit en vertrouw op 
God. Daarom belooft Jezus: ‘In het huis van 
mijn Vader zijn veel kamers; Wanneer ik 
een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, 
kom ik terug. Dan zal ik jullie met me mee-
nemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben’ 
(Johannes 14:1–3).

Jezus kijkt niet terug naar de goede oude 
tijd. Jezus kijkt vooruit naar de nieuwe tijd, 
wanneer hij en wij weer samen wonen. Net 
als in het allereerste begin. Dát is de bood-
schap die hij kwam brengen. Als iets retro 
is, is het dat wel. Het is  megaretro!
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