
Preek 5 maart 2023, ds. Joke Boot-de Boer, Leidschendam 

Lezingen: Jesaja 40:1-8 en Openbaring 19:5-10 

Voor predikanten is het oecumenisch leesrooster dat de meeste kerken volgen niet alleen handig, het 
is vooral ook leerzaam. Het dwingt je ook die Bijbelgedeelten te lezen die je zelf om uiteenlopende 
redenen soms liever zou overslaan. Maar, zo leerde onze hoogleraar, durf daar af en toe ook eens 
vanaf te wijken. Bijvoorbeeld omdat bepaalde omstandigheden daar om vragen: soms kun je behoef-
te hebben aan troost, meer dan de voor een bepaalde zondag voorgeschreven teksten.  Verlang je 
naar woorden die je ervan willen verzekeren dat God er werkelijk is en zal zijn. In je eigen persoonlij-
ke leven waarin verdriet en lijden je zo aanvliegt dat je er aan onderdoor dreigt te gaan. Of wanneer 
de wereld zo dreigend is dat de twijfel ongenadig toeslaat. Waar is God? Waarom lijkt het of Hij zich 
heeft  teruggetrokken? Om het, zoals Jezus deed, met psalm 22 uit te roepen: mijn God, mijn God, 
waarom heeft U ons verlaten?  

Het is niet overdreven te stellen dat de tijden zelden donkerder waren dan nu: de vluchtelingencrisis 
heeft inmiddels geleid tot miljoenen mensen op drift, ontheemd. Dagelijks horen we van wapenge-
kletter en spierballentaal van autoritaire en wrede leiders. Er heerst onrust en niemand die weet of, 
waar en wanneer dit zal eindigen. Deze wereld, in zo’n wankel evenwicht, benauwt en beangstigt en 
roept onherroepelijk herinneringen op aan tijden dat het niet alleen dreigde, maar ook daadwerkelijk 
bergafwaarts ging. Welnu: dit alles brengt ons bij die ons overbekende woorden in Jesaja 40. Een 
gedeelte dat buiten de Adventstijd in geen leesrooster is te vinden. Het herinnerde mij aan de wijze 
les van jaren terug: durf ook gewoon eens af te wijken van het rooster als jij denkt dat tijd of omstan-
digheden daar om vragen. Vandaar dus vandaag Jesaja. Wat op de een of andere manier heb ik het 
gevoel, geloof ik dat zijn woorden ook ons nog altijd iets te zeggen, iets te bieden hebben.  

Al eerder vertelde ik al eens dat profeten weliswaar geen waarzeggers zijn, ze hebben wel degelijk 
een ‘vooruitziende’ blik. Het zijn boodschappers die, namens God, de waarheid spreken. En dat 
maakt, in meer dan één opzicht, een wereld van verschil.  

Ze hebben de opdracht orde op zaken te stellen, inzicht te verschaffen en – vooral-  toekomst te 
bieden. Hun woorden zijn voor en gericht tot wanhopige mensen die geen uitkomst meer zien, die 
getroost willen worden omdat de ellende hun te machtig wordt. Maar wat is troost? Voor wie gecon-
fronteerd wordt met het lijden, zijn woorden al gauw leeg, betekenisloos. Kun je iemand die lijdt 
eigenlijk wel troosten? En waarmee kan en hoe kun je getroost worden als de wereld instort doordat 
je kind of je partner overlijdt? Of als je net gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent? Het omgaan 
met en verwerken van leed is een moeizaam en vaak eenzaam gevecht in de doolhof – zeg maar 
gerust de hel- die het leven vaak is. Dat geldt in ons eigen persoonlijke leven, dat geldt evenzeer de 
chaos in de wereld. Is  er eigenlijk nog wel toekomst? 

Troost, troost mijn volk: woorden die zo’n 2600 jaar geleden zijn opgetekend. Bijna heel het volk 
Israel is weggevoerd. Slechts een kleine rest is eraan ontkomen. Zowel ballingen als achterblijvers 
vragen zich vertwijfeld af of er nog ergens troost te vinden is. Het is in die situatie dat profeten zich 
geroepen weten Gods nabijheid te verkondigen. Profeten, mensen, die op grond van eigen kennis en 
ervaring moeten herinneren aan en wijzen op Gods aanwezigheid in hun barre bestaan. Wat zijn 
hand in deze geschiedenis is en hoe Hij zijn kinderen, bondgenoten, wil bevrijden. En wat Gods hand 
in de geschiedenis van de ballingen is, wordt duidelijk in vers 2. Een lastig te vertalen stuk waarin het 
zeer zeker niet gaat om dubbele ‘straf’ zoals we helaas toch weer hoorden, integendeel zelfs. Het 
gaat om een soort rekening, een schuldpapier dat gevouwen wordt, dubbelgevouwen en wel zo dat 
de ene helft precies en op de millimeter de andere helft bedekt. De schuld, de schade bestaat niet 
meer, die is ‘gedekt’ zouden wij zeggen. Genoeg geweest dus, klaar!!! 



De ballingschap was onvermijdelijk, die hebben ze ook daadwerkelijk  over zichzelf afgeroepen. Maar 
Gods hand in die ellendige  geschiedenis is dat Hij hen daaruit wegdraagt en bevrijdt. In die balling-
schap, in dat grote lijden en in dit verwijderd zijn van de Heer, toont Hij zijn menslievendheid. Want: 
hoe staat het er ook maar weer? 

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Mijn volk, jullie God: God beschouwt hen nog steeds als zijn 
eigen volk. Hij is het verbond dat hij met hen aanging niet vergeten. Laat staan dat het verbroken zou 
zijn. Waar jullie bang zijn, zegt Jesaja, bang dat het definitief uit is tussen God en jullie, spreekt Hij 
over ‘mijn volk’ en ‘jullie God’.  Dat is niet te danken aan jullie, maar aan zijn trouw: dwars door alles 
heen en ondanks alles. Hij laat niet los, dat is zijn bemoediging. Hij spreekt moed in door dit te 
zeggen, dat deze lijdensweg, jullie slavendienst, voorbij zal gaan. Er komt een eind aan. De Heer trekt 
voor je uit en voert je weg uit de slavernij. En wie denkt bij deze woorden niet aan Exodus, dé exodus, 
de uittocht uit Egypte. Ook toen was het de Heer die zijn volk bevrijdde. En dit zijn de woorden die nu 
worden gesproken, tot een volk in ballingschap. Maar, is dan de vraag, mogen wij – in de 21e eeuw – 
ons die woorden dan ook eigen maken?  Zijn ze wel voor ons bedoeld? Mogen ook wij ons erdoor 
aangesproken voelen? Ik denk van wel. Al was het maar omdat er meer overeenkomsten zijn tussen 
ons en dat volk in ballingschap dan we ons misschien realiseren. Ook wij kunnen het gevoel hebben 
er alleen voor te staan, dat eenzame gevoel dat God zo ver weg is. 

Het gevoel dat je kan overvallen, benauwen en beknellen, kan je zó in de greep houden, in de tang 
nemen, dat je geen uitweg meer ziet. Dat je God niet meer ziet, Hem op geen enkele  manier meer op 
het spoor kunt komen. Maar dan kan je - totaal onverwacht - een tekst in gedachten komen. Zoals die 
woorden bij Jesaja. En dan mag, dan moet je jezelf die woorden ook durven  toe-eigenen. Dan weet 
je ineens weer hoe waar dit is. Weet je dat hoezeer wij God misschien zijn kwijtgeraakt, Hij ons altijd 
weer weet te vinden. Ons wil vinden, ons opzoekt en losmaakt uit wat ons dan ook maar in de greep 
houdt. En dat kan van alles zijn: machten en krachten die ons overweldigen. Die we niet het hoofd 
kunnen bieden, niet van los kunnen komen. Paniek, onzekerheid. Dat gevoel dat het geloof in Gods 
nabijheid je als zand door de vingers glipt. De angst om het lijden in de wereld, dat verdriet om je 
eigen, loodzware bestaan.   

Want laat duidelijk zijn: ook dat is ballingschap. Je bent immers ver verwijderd van alles waar je 
thuishoort of wilt zijn.  Daar uit komen lukt niet op eigen kracht, daarvoor is het té moeilijk en ben je 
meestal niet sterk genoeg. Die onmacht dus als je beseft: wat moet ik nu? Wie helpt me? Waar, 
wanneer eindigt dit? Houdt het nog eens op? Dat wij, mensen, moeite hebben te geloven dat God 
kan helpen, écht kan bevrijden uit de diepste diepten, wordt geïllustreerd in vers 6 ‘een stem roept 
“wat zal ik roepen?” Daarmee wordt bedoeld: waarom zou ik roepen? Hoe zinloos is dit? Blijft niet 
alles bij het oude? Kijk: dit is dus precies wat wij herkennen en waarmee we de grootste moeite 
kunnen hebben. Het is toch ook om gek van te worden? Maar dán die tegenstem, die stem die 
meteen antwoordt: helemaal niet! Het blijft zeker niet bij het oude, want ik, God, kom mijn belofte 
na. Hier ben ik, hier is jullie God. Hij komt er aan, beloofd is beloofd. 

Hier wordt dus echt getroost, ofwel: goede moed gegeven. Hier wordt een helpende hand geboden, 
woorden die verder willen helpen, die ertoe dóen en werkelijk iets uithalen. Woorden die doen wat 
ze zeggen: ons zicht geven op de toekomst, ons optillen, wegdragen uit een ondraaglijk bestaan. Dat 
is nodig, dat hebben we nodig. Want er wórdt wat geleden! Zowel in de wereld als in ons eigen 
bestaan. We hoeven echt niet ver weg om lijden en verdriet tegen te komen. Er is vaak alle reden tot 
klagen en laat niemand het wagen te zeggen dat er ergere dingen zijn! Soms telt dat niet, vaak is het 
ook gewoon niet waar en helpen doet het al helemaal niet. Wat wel kan helpen, Wie in ieder geval 
wil helpen, is God. Hij laat zich aanspreken op zijn verbond: ziehier jullie God, horen we in vers 9. Hij 
is er dus en Hij zal er zijn: voor jou, voor u, voor ons. 

‘Zie hier’….. Dat zijn woorden die licht willen en zúllen brengen in het duistere bestaan. In een barre 
wereld, in ons bestaan, ons leven. We moesten het maar wagen, het erop durven wagen.  



Als God zijn belofte nakomt – en dat dóet Hij - zal  dat ons ten goede komen. Hij komt, zeker weten 
en hoe dan ook. En ja, dat kan nog best even duren. We weten het niet. 

Maar als we erop durven vertrouwen, God vertrouwen, kan ons zomaar, ineens, een licht opgaan. Hij 
hééft het immers al eens gedaan, Hij is al eens gekomen. Waarom nog twijfelen? Laten we getroost 
op weg gaan: de Heer tegemoet. Hij komt er aan. 

Amen 

 

 

 

 


