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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40 

(ds. Simon Dingemanse, 7 augustus 2022, Oude Jeroenskerk Noordwijk) 

 

Als u en jij zouden moeten zeggen wat het belangrijkste kernwoord is van je leven, wat zou 

dat dan zijn?...  

 

Misschien zouden velen van ons liefde als belangrijkste kernwoord noemen…en anderen 

wellicht vertrouwen, geloof als vertrouwen…en hoop?...zou dat bij een aantal van ons ook 

bovenaan staan als belangrijkste kernwoord van je bestaan?... 

 

Ik vroeg me van de week af: zou in deze tijd de hoop misschien steeds belangrijker 

worden?…Omdat de toekomst steeds onheilspellender lijkt te worden…de wereld lijkt 

immers aan alle kanten vast te lopen… 

 

Zal je kind dat ondertussen volwassen is geworden bijvoorbeeld nog ooit een betaalbaar huis 

weten te bemachtigen of krijgt hij als starter geen kans en moet zij tot haar vijfendertigste bij 

haar ouders blijven wonen?... 

 

Hebben boeren nog toekomst nu er radicale maatregelen nodig zijn om de stikstofuitstoot te 

verminderen?... 

 

En hoe zit het met de watervoorziening?...Een dijkgraaf vertelde afgelopen week in de krant 

dat hij niet uitsluit dat de Rijn een keer droogvalt, omdat we nu in de laatste vijf jaar al vier te 

droge jaren hebben gehad…dat zou zeer ingrijpende gevolgen hebben… 

 

En hoe zal het gaan met de energievoorziening?...Hoeveel mensen komen straks in financiële 

problemen als de energierekening in de bus valt?...En het smelten van de gletsjers betekent 

waarschijnlijk een verder versnellende opwarming van de aarde…met een harder stijgende 

zeespiegel en meer natuurrampen…zeker als regeringen maar blijven aarzelen om 

doortastende maatregelen te nemen… 

 

Nou ja, ik zal het lijstje niet langer maken, want dan denken u en jij misschien: wat krijgen we 

nou, een doemdenker op de preekstoel?!... 

 

Maar ik bedoel ermee te illustreren dat het woord hoop zich daardoor misschien steeds meer 

naar voren dringt als belangrijkste kernwoord van ons bestaan…  

 

Ik begin daarover, omdat de twee lezingen van vanmorgen ons bepalen bij de toekomst…hoe 

kijk je naar de toekomst?...Met bange voorgevoelens…of met hoop op betere tijden?...Of 

misschien allebei tegelijk?...Dat kan ook natuurlijk… 

 

Hoop is een heel belangrijk kernwoord in de bijbel…een van de belangrijkste, denk ik…de 

weg van het volk Israël in de bijbel is een weg van hoop…en de weg van Jezus is een weg vol 

toekomst…met Pasen vieren we zelfs dat de weg van Jezus dwars door de dood heen 

toekomst geeft… 

 

En daarom zul je bij de profeten ook altijd woorden van hoop vinden…kijk, de profeten in de 

bijbel zoals Jeremia, Ezechiël, Amos en Jesaja kunnen ook doemdenkerig op je overkomen, 

omdat ze over allerlei verschrikkingen in de toekomst spreken…dat doen ze trouwens niet als 
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toekomstvoorspellers of helderzienden, maar als mensen van God die heel scherp waarnemen 

hoe het er in het heden aan toegaat…  

 

En als er in het heden een puinhoop van het leven wordt gemaakt door onrecht en 

afgodendienst en machtsmisbruik, dan schilderen ze daarvanuit een inktzwarte toekomst…en 

dat doen ze om zo mensen tot inkeer en omkeer te brengen, zodat die inktzwarte toekomst 

wordt afgewend en de zon gaat schijnen… 

 

Het gaat de profeten namelijk om een goede toekomst…om de toekomst waarin het leven 

beantwoordt aan Gods bedoeling…een toekomst van gerechtigheid en vrede die God geeft, 

omdat mensen het goede doen…vandaar dat we bij profeten ook altijd hoopvolle visioenen 

tegenkomen…en vanmorgen hebben we er eentje gehoord uit het profetenboek Jesaja…en we 

zingen in deze dienst ook nog over twee andere hoopvolle visioenen van Jesaja…want Jesaja 

is dan wel heel kritisch, maar hij is ook de profeet van de hoop… 

 

Maar geen oppervlakkige hoop dus…zo van ‘o, het komt allemaal wel goed, maak je geen 

zorgen’…nee, een profeet is niet hetzelfde als een optimist…en ook niet hetzelfde als een 

pessimist trouwens…waar voelt ú zich eigenlijk het meest bij thuis…en jij: bij de pessimist, 

de optimist of de profeet?... 

  

De pessimist roept: mensen, het einde nadert…het loopt slecht af met de wereld…we zijn te 

laat en het is allang twaalf uur geweest…al die vervuiling en de onontkoombare 

klimaatverandering en het toenemen van de onverschilligheid en het machtsmisbruik van 

corrupte regeringsleiders leidt naar de ondergang, let op mijn woorden…je bent straks 

nergens veilig meer en kinderen krijgen is niet meer verantwoord… 

 

De optimist roept: mensen, maak je nou niet teveel zorgen…het wordt allemaal veel te zwart 

afgeschilderd en er worden problemen gemaakt die er niet zijn… we kunnen technisch zoveel 

tegenwoordig, dat bijna overal een oplossing voor komt…geloof me, we leven in een tijdperk 

van toenemende bewustwording en we gaan naar meer vrede, meer harmonie, meer geluk 

voor iedereen…wacht maar af…je zult zien dat ik gelijk heb… 

En dan de profeet…hij of zij roept: mensen, mensen, wat maken jullie er toch een puinhoop 

van…er lijkt maar geen einde te komen aan al dat kortzichtige eigenbelang en de 

hoogmoedswaanzin…het ziet er ernstig uit en de toekomst van de aarde is in gevaar…maar 

gelukkig kunnen jullie veranderen en is er een God die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet 

loslaat het werk van zijn handen…kom tot inkeer en omkeer…geef recht en eerlijkheid het 

laatste woord…richt tekenen op van liefde en vrede…neem je verantwoordelijkheid, dan heb 

je alle reden om hoopvol je weg te gaan…omdat God toekomst geeft… 

 

Bij wie voelt u zich het meeste thuis…en jij: bij de pessimist, de optimist of de profeet?...De 

bijbelse verhalen zijn geschreven in de hoop dat u en jij kiezen voor de profeet…want de 

pessimist blijft passief, omdat hij het niet meer ziet zitten…en ook de optimist blijft passief, 

want die gelooft dat alles wel goed komt…maar de profeet zet aan tot zelfreflectie en tot 

hoopvolle actie…want als je hoopt op Gods koninkrijk, dan kun je niet passief blijven 

afwachten… 

 

Vandaar dat Jesaja visioenen deelt waarin de Enige, de God van Israël, vernieuwing 

schenkt…waardoor je kunt samenleven zonder chaos en verschrikking en zonder dat je huis 

en je land van je wordt gestolen…zonder dat je je zorgen hoeft te maken om de toekomst van 
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je kinderen…zo’n visioen is een tegenbeeld van hoe het nu vaak is en zo wil het u, jou en mij 

inspireren om van dat goede leven tekenen op te richten… 

 

Als Jesaja een toekomst van vrede schildert waarin wolf en lam samen zullen weiden, dan wil 

hij zijn hoorders – dus ook ons – daarmee inspireren om actief naar die toekomst toe te 

leven…dat we ons inzetten voor goede verhoudingen en   tegenstellingen overbruggen…dat 

je machtsmisbruik tegengaat en opkomt voor de zwakke…in je werk, in je omgeving, in je 

familie…in de kerk…waar dan ook… 

En als hij roept dat de leeuw stro eet als een rund en de leeuw dus geen gevaar meer 

vormt…dan is dat meteen een oproep aan zijn hoorders – dus ook aan ons – om niet je naaste 

te belagen of in gevaar te brengen…maar veiligheid en geborgenheid te bieden aan 

elkaar…zodat je echt vrij kunt zijn… 

 

En Jezus sluit daar naadloos op aan…’wees niet bang,’ zegt Hij…laat je niet regeren door de 

angst…want ’God, jullie Vader, is er op uit jullie het koninkrijk te geven’…en bij dat 

koninkrijk mag je gerust denken aan die visioenen van Jesaja over een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde… 

 

Bouw je leven daarom niet op je bezit en alles wat je hebt, zegt Jezus, want dat voedt alleen 

maar je angst dat je dat allemaal kwijt kunt raken…nee, waar je schat is, daar zal ook je hart 

zijn…zoek dan je schat bij God…bij het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid… 

 

Ga daarom waakzaam leven!...En waakzaam leven betekent niet dat je de hele nacht wakker 

moet liggen, maar dat je toe wilt leven naar de toekomst die God geeft…en dat betekent dat je 

leeft alsof Jezus elk moment bij je voor de deur kan staan…het zou echt zonde zijn als je dan 

zijn geklop niet hoort, omdat je bijvoorbeeld bezet bent door je bezit…  

 

Mijn moeder was, toen ze nog leefde, geabonneerd op de Libelle en als ik bij haar was, dan 

las ik daarin altijd even de strip ‘Jan, Jans en de kinderen’…en ik kan me een heel grappige 

strip herinneren…dan zien Jan en Jans door het raam kennissen aankomen aan wie ze 

eigenlijk een hekel hebben…en ze duiken achter de bank als ze aanbellen, zodat die 

zogenaamde kennissen zullen denken dat ze niet thuis zijn…máár: die mensen lopen om het 

huis heen en kijken door het tuinraam naar binnen en zien dan Jan en Jans achter de bank 

liggen… 

 

Zo moet het dus niet, zegt Jezus…nee, zet de deur open en kijk wakend en oplettend uit naar 

mijn komst…met andere woorden: richt tekenen op van mijn koninkrijk…van het goede 

leven…van een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont…duik niet achter de bank, omdat je 

het niet ziet zitten of omdat je denkt dat het allemaal wel goed komt… 

 

Zo sluit Jezus naadloos aan bij de profeten…nee, niet bij de pessimisten en deoptimisten die 

passief blijven…maar bij de ware profeten van de hoop…omdat Jezus’ weg vol is van de 

toekomst die God met deze wereld op het oog heeft…Spits dus je oren als je een ware profeet 

hoort roepen!...Want daarin kan de Geest van Jezus wel eens werkzaam zijn… 

 

Maar zijn die er nog in onze tijd: ware profeten?...Een goeie vraag: zijn er nog ware profeten 

die ons helpen aan bevrijdende zelfreflectie…en ons zo kunnen inspireren tot inkeer en 

omkeer…dat je actief en waakzaam gaat leven?... 
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In de vorige eeuw Martin Luther King met zijn visionaire toespraak I have a dream…die 

toespraak blijft natuurlijk een icoon van profetie…maar ware profeten vandaag de dag… 

 

Gretha Thunberg misschien?...Die vier jaar geleden als vijftienjarig meisje besloot om na de 

zomervakantie elke schooldag te staken en met een protestbord buiten het Zweedse parlement 

te waken om aandacht te vragen voor de dreigende klimaatverandering…ze is nu negentien en 

heeft een aantal belangrijke toespraken gehouden, onder andere voor de Verenigde Naties… 

 

En misschien heeft Pieter Omtzigt iets van een ware profeet in zijn volhardende inzet voor de 

slachtoffers van de roofzucht van de belastingdienst… 

 

En we zouden ook kunnen denken aan Desmond Tutu die nog niet zo lang geleden overleden 

is…hij had iets van een ware profeet met zijn leven in dienst van gerechtigheid en 

verzoening… 

 

En de Russische Punkband Pussy Riot zou ook best eens iets profetisch kunnen 

hebben…bijvoorbeeld toen ze een protestconcert van nog geen minuut gaven in de Christus 

Verlosserskathedraal in Moskou om de hechte band tussen de Russisch-orthodoxe kerk en het 

Poetinbewind aan de kaak te stellen. Twee van de drie bandleden kregen twee jaar strafkamp, 

maar dat weerhoudt hen niet om actief te blijven… 

 

Ach, misschien kom je ook hier in Noordwijk wel ware profeten tegen als je je oren en ogen 

openhoudt…misschien kunnen u, jij en ik zelfs wel iets van een ware profeet krijgen als we 

ons iets aantrekken van de woorden van Jesaja en Jezus, wie zal het zeggen…  

 

Lieve gemeente…laten we toch leven uit het visioen…dat we wakkere mensen zijn en blijven 

en de hoop nooit opgeven…en het goede doen...omdat de Enige, onze God, deze wereld 

vasthoudt en toekomst geeft. Amen.   

 


