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Zingen voor de dienst : Lied 287: 1, 4, 5
Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied : Psalm 139: 1, 6
Moment van stilte
Groet
Gebed voor de wereld

Bidden wij tot God
die onze wereld tot schepping maakt,
voor alle keren
dat wij die schepping ontkennen,
vernielen of vergeten.
Daarom bidden wij allen tezamen:
HEER, ONTFERM U!

Bidden wij tot God
die de mens kennis geeft van goed en kwaad,
voor alle keren
dat wij onszelf te goed vinden
om het kwaad in en om ons te bevechten.
Daarom bidden wij allen tezamen:
HEER, ONTFERM U!

Bidden wij tot God
die vraagt om recht doen en ootmoed,
voor alle keren
dat wij hoogmoedig zijn
en de mensen onechtvaardig behandelen.
Daarom bidden wij allen tezamen:
HEER, ONTFERM U!

Bidden wij tot God
die ons vraagt om lief te hebben,
voor alle keren
dat wij liefdeloos zijn
tegenover onszelf en anderen.
Daarom bidden wij allen tezamen:
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HEER, ONTFERM U!

Zo bidden wij
door Christus, onze Heer.
Amen.

Woord van bemoediging1

God beziet alles wat hij heeft gemaakt –
en zie, het is zéér goed! [Genesis 1,31]
GOD ZEGENT DE ZEVENDE DAG
EN HEILIGT DIE. [Genesis 2,2]

Maar de slang is slinkser
dan al wat leeft in het wild. [Genesis 3,1]
EN GOD, DE ENE, ROEPT TOT DE MENS:
WAAR BEN JE? [Genesis 3,6]

Wat vraagt de ENE anders van ons
dan recht te doen,
VRIENDSCHAP LIEF TE HEBBEN
EN OOTMOEDIG TE WANDELEN MET GOD? [Micha 6,8]

Meester, welk gebod is het eerste van alle?
En Jezus zegt:
HEB GOD, DE ENE, LIEF
UIT HEEL JE HART, ZIEL EN VERSTAND,
EN HEB JE NAASTE LIEF ALS JEZELF. [Markus 12,28-31]

Glorialied : Psalm 139: 8, 9

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Ruimte voor de kinderen
Lezing uit het Oude Testament : Jesaja 49,1-72

Zingen : Lied 438: 1, 3
Lezing uit het Nieuwe Testament : Matteüs 4,12-223

Acclamatie
Voor uw Woord in de Schriften,
voor uw Woord in ons midden,
voor uw Woord in ons hart,
DANKEN WIJ U, O GOD.

Zingen : Lied 531: 1, 3

Preek

1 Eigen maaksel. De bedoeling is centrale bijbelwoorden samen te laten klinken. Teksten bewerkt, met een oog 
naar verschillende vertalingen, maar vooral de Naardense bijbel.

2 Nieuwe bijbelvertaling   (2012); iets bewerkt.
3 Nieuwe bijbelvertaling   (2012); bewerkt.
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Toen mijn vader 25 jaar dominee was,4 vertelde hij zijn gemeente in Barendrecht waarom hij 
ooit besloot theologie te gaan studeren. Dat was heel eenvoudig: hij wilde een leerling zijn die 
koning Jezus volgde. Een traditioneel gereformeerde motivatie.

In mijn eigen opleiding aan de Universiteit van Amsterdam leerde ik een hervormde motivatie 
kennen. Niet zozeer het persoonlijk volgen van de Heer, maar juist het als christen dienstbaar 
willen zijn in deze wereld. De kerk was tenslotte nog een volkskerk.

Beide motivaties zijn inmiddels door de tijd wel ingehaald. De kerk is geen gesloten kring van 
gelijkgezinden meer, maar evenmin nog een factor van betekenis in het dorps- of stadsleven. 
Als kerkmensen voelen we onszelf eerder een kleine kudde temidden van wolven en van 
buitenaf wordt de kerk vaak gezien als een merkwaardig overblijfsel uit voorbije tijden.

Toch zijn die oude motivaties om werk te maken van je geloof allebei nog van belang. Groot 
belang zelfs.

Want het draait altijd om persoonlijk geloof. Niet als een denksysteem of een gedragscode, 
maar als een levende ervaring, een geaarde spiritualiteit. Persoonlijk geloof laat je de wereld 
zien in Gods perspectief en dat is dieper, breder en wijder dan onze eigen begrensde 
waarneming en denkkracht.

Ik heb in de afgelopen jaren een enkele vanouds rode of vrijzinnige dominee begraven van wie 
dat persoonlijk geloof eigenlijk wel verdampt was en dat voelde als een verdrietig soort 
armoede. Zonder een levend persoonlijk geloof wordt een dominee een soort maatschappelijk 
werker of docent. Een hele goede wellicht, maar het is iets anders dan de oorspronkelijke 
roeping.

Maar als het enkel bij persoonlijk geloof blijft, sluiten we ons veel te makkelijk op in een veilig 
reservaat van fijne gelovigheid. We zeggen mooie woorden, oefenen oude rituelen en zingen 
met heel ons hart, maar daar blijft het dan ook bij. Het komt nauwelijks voorbij de prachtig 
gebrandschilderde ramen van onze eeuwenoude kerkjes. Voor de wereld maakt het geen 
enkel verschil of het er wel of niet is.

Want het draait om persoonlijk geloof – maar het gáát om heel de wereld. Dat is de 
boodschap van Jesaja en het schittert door in de manier waarop Jezus aan zijn verkondiging 
begint.

–

Jesaja – de tweede Jesaja5 die optrad rond de terugkeer van de ballingen uit Babylon – vertelt 
waarom en hoe hij profeet werd. Hij kòn gewoon niet anders. Het heeft altijd al zo moeten zijn 

4 Dat was in 1980. Mijn ouders waren toen ‘dus’ ook 25 jaar getrouwd. En ik realiseer mij dat ik over een paar 
weken, op 12 februari 2020, zelf ook alweer 25 jaar predikant ben. Maar wel 41 jaar getrouwd.

5 De gebruikelijke indeling van het boek Jesaja onderscheidt drie auteurs of auteurscollectieven uit drie 
verschillende tijden:

(1) Jesaja 1-39 – (Proto-)Jesaja, 750-700 v.C.: de ‘eigenlijke’ profeet Jesaja;
(2) Jesaja 40-55 – DeuteroJesaja, 550-540 v.C.: een geestverwant van Jesaja;
(3) Jesaja 56-66 – TritoJesaja, 5e eeuw v.C. of later: een aantal latere profeten in naam van Jesaja.
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dat hij zijn vlijmscherpe tong als pijlen zou richten op het volk om de mensen daadwerkelijk in 
beweging te krijgen, terug naar het verwoeste land om dat weer op te bouwen.

Dat is een soort motivatie die ons vreemd in de oren kan klinken. Hoezo moet de profeet 
gewoon spreken? Hij heeft toch zeker een keuze? Mensen kunnen toch altijd kiezen? De mens 
heeft toch een vrije wil? Dat is de mantra waarmee wij zijn opgevoed. Wat er wel of niet 
gebeurt in je leven is het gevolg van je eigen keuzes. En zo werkt het natuurlijk inderdaad – 
doorgaans.

Maar soms met nadruk niet. Soms breekt er iets in in de gebruikelijke gang van zaken. Soms 
komt er iets op je pad, of iemand, waardoor je ineens zeker weet dat je iets moet doen. Of 
juist nalaten.

Dat kan tamelijk gewoon zijn. Na een week met een groep op Iona geweest te zijn, moest ik 
gewoon zelf daar solliciteren. Tot mijn eigen verrassing kreeg ik de baan en binnen een week 
na aankomst op het eiland wisten Nelleke en ik allebei dat het inderdaad zo moest zijn. Mijn 
‘keuze’ was niet echt een keuze. Maar laten we wel zijn: van ons besluit is de wereld echt niet 
veranderd.

Vanaf augustus 1942 tot in 1943 was de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam, vlakbij Artis, 
een verzamelplaats voor Joden die werden afgevoerd naar Westerbork.6 In een mum van tijd 
ontstond daar een keten van mensen, in en naast de schouwburg, die kleine kinderen in 
tassen, manden of rugzakken naar buiten smokkelden. Zo’n 600 kinderen konden zo 
onttrokken worden aan de vernietiging in Auschwitz, Sobibor, Theresienstadt, Dachau en al die 
andere gruwelplaatsen. De mensen die meewerkten aan deze grote kindersmokkel dachten 
daar vaak nauwelijks over na. Ze moesten het gewoon doen. Hun ‘keuze’ was nauwelijks een 
keuze. Maar daarmee veranderden zij, meestal anoniem, wel degelijk de wereld. Want ze 
verlegden stenen in de stroom van de geschiedenis door de beoogde totale vernietiging van 
de Joden effectief te dwarsbomen.

Jesaja moet als profeet zonder reserve zich uitspreken. Met een tong … scherp als een zwaard 
en als een puntige pijl. Profeten bakken geen zoete broodjes, ze hebben geen 
communicatiestrategie en maken geen stappenplan. Ze moeten gewoon zeggen waar het op 
staat. Ze spreken alsof ze zelf het Woord van God zijn.

Die stelligheid en daadkracht sluit overigens niet uit, dat profeten tegelijk feilbare en 
kwetsbare mensen blijven. Jesaja verzucht immers: tevergeefs heb ik mij afgemat … al mijn 
krachten verbruikt … voor niets en zonder zin. God neemt menselijke tekortkomingen gewoon 
voor lief. En wij kunnen die dus niet als excuus gebruiken.

Voor Jesaja betekent dat, dat hij de ballingen in Babylon bijna dwingt om terug te keren naar 
hun land van herkomst. Daar is het een hopeloze puinhoop, maar juist daar moeten zij zijn. 
Om alles opnieuw op te bouwen en zo een eigen thuis voor het volk Israël te scheppen. Het 

6 Dat heette toen in instrumenteel Duits: Umschlagplatz Plantage Middenlaan. Zie Wikipedia. Wie de 
gedachtenis aan de deportatie wil eren en ondergaan, kan de route ook wandelen via het Westerborkpad 
(LAW 15, 342 km). Dat eindigt bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
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verwoeste land moet een nieuwe schepping worden.7

En dan verbreedt het perspectief van de profeet zich ineens. Alles lijkt te draaien om de 
terugkeer van de Joodse ballingen naar Judea. Máár… dat is nog maar het begin. Het gaat God 
er niet alleen om een klein clubje uitverkorenen te redden. Hun bevrijding is een voorbeeld 
voor alle volken. Een voorbode van de bevrijding van alle mensen. Daarom zal Israël een licht 
voor alle volken zijn. Alle volken – dat zijn de gojiem, de ‘heidenen’. Dat zijn wij.

In de ogen van Jesaja – en daarmee in de ogen van God – betekent de redding van Israël vier 
dingen.

• Dat Jakob – de hielepakker, degene die zich altijd slim weet te drukken – weer durft te 
zijn wie hij is: Israël, strijder met God.

• Dat Israël weet dat het dienaar en leerling moet zijn – en geen heerser of overheerser.
• Dat Israël juist als dienaar en leerling een licht voor de volken zal zijn.
• Dat de redding van Israël is bedoeld als voorbode van de redding van alle mensen.

Zo verkondigt Jesaja het.

–

Jezus keert in het verhaal van Matteüs terug uit de woestijn, waar de satan, de verstoorder van 
alles wat goed wil zijn, hem heeft getest. En Jezus kiest voor een soort vrijwillige ballingschap. 
Want Galilea gold toen echt nog als een uithoek waar vrome Joden beter niet konden zijn.8 
Het Galilea van de heidenen.

Dat begin van Jezus’ optreden is merkwaardig. Het begint namelijk niet bij successen, maar 
juist bij het tegendeel. Johannes de Doper, een medestander van Jezus, wordt gevangen gezet. 
Jezus slaat de weg naar zee in – en dat is in bijbelse taal onheilspellend, want ‘de zee’ heeft 
altijd de klank van ‘de chaos’.

Maar juist als het donker begint te worden – en in ons leven kan het zowel letterlijk als 
figuurlijk duister worden – dan is het licht des te zichtbaarder. Al is het maar één enkel 
lichtpuntje. En daarom zegt Matteüs met enige nadruk:

Vanaf dat moment
begint Jezus zijn verkondiging.

En daarom leerde ik, toen ik een burn-out had, in Taizé pas echt te zingen:
Als alles duister is,

7 Het Hebreeuwse werkwoord baaraa, ‘scheppen’, kennen wij natuurlijk uit Genesis 1 en 2, maar juist bij 
Deutero-Jesaja (Jesaja 40-55) en Trito-Jesaja (Jesaja 56-66) komt het veelvuldig voor. De terugkeer van de 
ballingen is een nieuwe schepping, want juist in de ellende van ballingschap kan het volk herkennen hoe God 
het wèl met hun voor heeft.

8 Dat veranderde een aantal decennia later drastisch. Na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70 
werd Galilea juist een centrum van Joods leven. In steden als Tiberias en Safed ontstonden rabbijnenscholen 
die de basis legden voor Joods leven in vele eeuwen daarna. De grote rabbi Akiva woonde in Galilea. Ook een 
stadje als Kafarnaüm had een schitterende synagoge, waarnaast iets later een kerk gebouwd werd. Na de 
laatste Joodse opstand onder Bar Kochba (132-136) trok het Joodse leven zich terug in dat noordelijk deel van 
Palestina.
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ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Dans nos obscurités,
allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais.

Juist als alles duister is, zien we het licht. Juist in de duisternis vinden we het begin van Gods 
Koninkrijk. En daar begint de verkondiging van Jezus.

Maar hoe maak je dat Koninkrijk zichtbaar? Hoe bouw je het op? Hoe leer je mensen om het 
te zien? Daarvoor zijn dienaren nodig, of beter: leerlingen.

Jezus wandelt langs de zee. Hij negeert de duisternis niet, gaat ook niet in de aanval, maar 
loopt er langs. En daar vindt hij zijn eerste leerlingen. Zonder plichtplegingen roept hij ze: 
‘Hierheen! Meekomen met mij!’ Simon en Andreas, Jakobus en Johannes zien geen visioenen, 
ze hebben geen spirituele topervaring. Ze horen hun naam en weten dat ze moeten volgen. Zo 
eenvoudig en zo onbegrijpelijk is het.

Wij kennen de afloop van het verhaal, maar zij weten nog van niets. Later moeten ze het 
verhaal ook vele malen opnieuw vertellen om het te gaan begrijpen. Maar waar het op aan 
komt is dit moment: ze horen Jezus’ stem en ze volgen. Vissers op hoop van zegen,9 
wandelaars met de moed in hun schoenen, volgelingen van de Heer. Om leerling van Jezus te 
kunnen zijn hoef je nooit eerst iets te bewijzen. Hij neemt ons mee zoals we zijn. Desnoods 
met de visschubben nog aan onze handen.

–

Jesaja wil dat mensen een licht voor alle volken zijn. Dat zij wegwijzers zijn om goed en kwaad 
te onderscheiden. Dat zij voorbeelden zijn van menselijkheid, als personen en minstens zo als 
gemeenschappen. Dat zij hun afgoden van geld en macht wegdoen.

Jezus zoekt altijd nieuwe leerlingen. Mensen die in het duister een lichtpunt weten te vinden. 
Mensen die zelf lichtbaken durven zijn. Dat is geen kwestie van even oefenen en dan kun je 
het. Dat is het trouw blijven volgen van een leerweg, levenslang.

In het leven is er van alles dat wij kunnen kiezen. Maar bij sommige dingen is de keuze 
beperkt. Je moet dat gewoon doen. Laten we onszelf oefenen in waakzaamheid en trouw aan 
de Heer, zodat wij die momenten op tijd herkennen.

Amen.

Zingen : ‘De Heer roept mensen’ (tekst: Reinier Kleijer; mel. Lied 825)

DIENST VAN DE TAFEL

Collecte

9 Lees het beroemde toneelstuk van Herman Heijermans eens, Op hoop van zegen (1900). Dat kan online.
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Nodiging10

Gedachtenis overledene : Lied 657: 1, 3
Voorbeden
Tafellied : Lied 23c: 1, 2, 4, 5
Tafelgebed
Lofzang : ‘Heilig zijt gij’ (mel. Psalm 98)
Gedachtenis
Delen van brood en wijn
Slotgebed
Onze Vader

Slotlied : Lied 422
Zegen

10 Avondmaalsliturgie van René Süss uit: José Verheule, René Süss, Op water en brood. De plaats van 
Israël in de sacramenten (Kampen: Kok, 1991) p84vv [Verkenning en Bezinning 4]; iets geredigeerd.
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