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Preek over Jesaja 40:1-11 
Gehouden op de 2e zondag van Advent, 4 december 2022 in de Buurtkerk te Noordwijk 

Troost, troost mijn volk! 
Hemelse woorden, passend bij deze tijd van Advent, lieve mensen, gemeente van Christus! 
Woorden, die mij altijd aan de eerste klanken van de beroemde “Messiah” van Händel doen denken – want 
de inleidende aria voor tenor begint met juist deze woorden. Zoekt u thuis zeker even een opname ervan 
op, om ernaar te luisteren! Een dramatische aria, gezongen door meerdere zangers in verdeelde rollen – en 
deze eerste woorden “troost, troost mijn volk”, zo heeft Händel zelf duidelijk aangegeven, moeten vanuit 
achter het gesloten gordijn worden gezongen. Spannend genoeg heeft de wetenschap van het Oude Testa-
ment de theaterman en componist Händel gelijk gegeven: Deze woorden stammen waarschijnlijk uit een 
draaiboek van een veel ouder ‘liturgisch drama’, ooit opgevoerd door tempelzangers tijdens de diensten in 
de tempel van Jeruzalem. Deze tempel lag, toen Jesaja dit draaiboek opnam in zijn boek, al 50 jaar in puin 
en as. De bevolking van Jeruzalem moest in ballingschap in Babylon zien, hoe zij kon overleven. 
Troost, troost mijn volk! Met deze woorden begon dus een heilig toneelstuk, voor een publiek dat verban-
nen moest leven, een publiek dat troost nodig had. Het toneel van Jesaja stond toen op heidense grond – 
want de ballingen waren ervan overtuigd, dat hun God alleen binnen de grenzen van Israël werkte en dat zij 
hem, toen ze gewelddadig werden weggevoerd, onder de smeulende ruïnes van de tempel ver achter zich 
hadden moeten laten. In de loop van de geschiedenis werd dit stuk ook later nog juist graag op ogenschijn-
lijk godverlaten plekken opgevoerd. In de versie van Händels Messiah werd het vaker in Auschwitz door het 
gevangenenorkest gespeeld. “Ook al zullen zij ons van het leven beroven, onze hoop kunnen zij ons nooit 
afpakken”, zo beschreef de overlevende Adam Kopycinski later de gedachten van de gevangenen bij het 
horen van die tenoraria ‘Troost, troost mijn volk’! Midden tussen de verschrikkingen van aardse dissonan-
ties in verrijst opeens een hemels lied. 
“Alleen vanuit het onmogelijke kan de wereld worden gered” – met deze woorden begon Dietrich Bonhoef-
fer zijn preek over deze tekst. Gehouden in Berlijn op 2e Adventszondag 1932, terwijl de bruine beulen, die 
later Auschwitz bouwden, buiten zijn kerk al naar de macht grepen. “Alleen vanuit het onmogelijke kan de 
wereld worden gered”. Vanachter het gordijn, zonder aankondiging dondert ineens bruusk de bemoediging 
naar beneden: Troost, troost mijn volk! 
Zo’n oproep moet vanuit het ‘off’, vanachter het gordijn, uit de hemel komen. Want op aarde was toen en 
is troost vaak nog steeds ver te zoeken. En toch zijn de voorbereidingen voor de redding van de wereld in 
de hemel al lang op gang. Profetie, dat is kennelijk: vanuit je geloof waar kunnen nemen, wat zich in het 
verborgene al ontwikkelt. 
Vanuit de hemel laat iemand zich aanspreken. Hij – of zij? – stelt de vraag: “Wat zou ik roepen?” En krijgt als 
antwoord het oude lied over de vergankelijkheid van het bestaan: “Het gras verdort en de bloem ver-
welkt…” Het gaat ten eerste om ware en verkeerde troost: Als mensen redding uitsluitend tussen aardse 
dingen zoeken, dan kan daar nooit echte troost uit voortkomen. Dan spelen namelijk altijd ook afleiding en 
vermaak een rol. Op zich is daar niets mis mee, maar verwacht er ook niet te veel van! Ten tweede gaat het 
om de tegenstelling: “Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig 
stand.” De eeuwigheid, standvastigheid en kracht van God zou dus verkondigd moeten blijven worden, dat 
zijn woord voor altijd blijft werken, dragen en troosten. Wie dat heeft ervaren, wie dat verder kan geven, 
die kan anderen, die dat nodig hebben echt en volwaardig troosten! 
Want het woord van God schept niet alleen nieuwe hoop in de ballingen, maar ook nieuwe banden onder 
hen en tussen hen en God. De ballingen in Babylon dachten Jeruzalem, de tempel en daarmee ook hun God 
te hebben verloren. Maar nu worden zij, zij dáár, duizenden kilometers verwijderd van thuis, aangesproken 
als “Jeruzalem“! Zelfs op deze ogenschijnlijk godverlaten plek blijven de mensen van Jeruzalem het klop-
pend hart van hun thuisstad. En de hoop groeit dat zij gauw weer in hun stad als haar kloppend hart zullen 
leven. Waar ik dat lees? Immers, de tekst spreekt met geen woord over de terugkeer naar Jeruzalem. Dat 
klopt. Maar tussen de regels door was het voor het publiek van dit hemelse toneelstuk overduidelijk. Her-
haaldelijk vallen woorden, die iedere gelovige Israëliet aan de exodus uit Egypte herinneren. Zal dit verle-
den zich gauw herhalen, zal God ons weer huiswaarts leiden? Zo komt God, die zij onder de smeulende ru-
ine van de tempel waanden, tot hen, daar in hun ballingschap. Zo blijft God dichtbij en levend. Zo leren de 
ballingen door deze volwaardige, hemelse troost ook iets nieuws over God: Hoewel de mens een plek voor 
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zijn geloof nodig heeft en hoewel God in de mens zijn plek wil hebben, is God toch veel groter en ons altijd 
een stapje voor. Daarom is uiteindelijk ook geen enkele plek godverlaten – zelfs voor mensen, die zoals de 
Israëlieten toen in de overtuiging zijn opgegroeid, dat de invloed van een God bij de grenzen van zijn land 
eindigt. Zo bejegent ons God ook in den vreemde en zelfs in vreemden. Want hij maakt, zo wordt later uit-
gelegd, Kyros, een Perzische koning uit die tijd, die van God niets wist en ook niets wilde weten, tot zijn 
werktuig. Het decreet van Kyros maakt de terugkeer van de Israëlieten naar Jeruzalem mogelijk – na 50 jaar 
ballingschap, bijna twee keer langer dan de muur in Berlijn stond. Vanachter het gordijn, vanuit de meest 
onverwachte hoek kan de troost van God tot ons komen. Geen dal is te diep of te donker daarvoor –geen 
gedachte die beter bij deze tijd van Advent past dan deze! 
Maar natuurlijk blijven twijfels knagen. Vragen, die ook bij het publiek van dit hemels toneelstuk speelden: 
Kan God ons echt troostend dichtbij zijn als wij ons zo ver van hem verwijdert voelen? Hebben wij zijn 
troost überhaupt verdiend? Bestaan er bruggen over de muren van onze angst heen? En zijn er te midden 
van de woestijn van ons leven wegen tot vrijheid en vrede? Wegen, waarop wij ons kunnen bewegen rich-
ting ons thuis, geleid door God? Een Joods gezegde luidt: “Moeilijker dan Israël uit de ballingschap te halen, 
is het om de ballingschap uit Israël te halen.” In Duitsland wordt na meer dan 30 jaar nog steeds over ‘de 
muur in de hoofden’ gesproken. Soms denk ik, dat mensen ook wel een beetje aan hun ongeluk verknocht 
zijn. Dat het veel moeite kost, om troost en redding te aanvaarden. 
Gestaag zullen de ballingen het dan toch hebben geloofd. De veranderingen waren steeds duidelijker te 
zien: De Perzen veroveren Babylon, Babylonië wordt deel van het reusachtig Perzische Rijk. Kyros legt direct 
na de militaire overwinning een uitgebreid wegennet aan. Vervolgens zet hij een bijna modern te noemen 
beleid in werking. De verschillende regio’s krijgen veel autonomie en er heerste godsdienstvrijheid. Tenmin-
ste, zolang de veroverde landen regelmatig keurig de torenhoge belastingen betaalden. Kyros voerde als 
eerste geld als enig officieel betaalmiddel in. Het Perzische Rijk wordt historisch als prototype gezien voor 
landen waar het voornamelijk om economische winst gaat. Vandaag is dit model wereldwijd verspreid en 
noemen wij dit proces ‘globalisatie’. Belangrijk is vooral winst te maken – hoe en waar, dat maakt niet uit. 
Ook de problemen lijken op elkaar. Ook in Israël kreeg de geldeconomie een steeds grotere invloed. Maar 
velen hadden enkel hun olijven, graan, druiven of arbeidskracht te verkopen. Zo rezen de schulden snel de 
pan uit – wat betekent, dat mensen massaal in slavernij raakten om hun schulden af te werken. 
Priesters en profeten zagen deze problemen er al voor het einde van de ballingschap aankomen en hebben 
erover nagedacht, hoe een maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking mogelijk is. Zij kwamen met 
het voorstel, dat regelmatig alle schulden in heel het land kwijtgescholden en alle slaven vrijgelaten moeten 
worden. Volwaardig getrooste mensen kunnen namelijk ruimhartig denken. Dat steekt ook in het woord 
zelf. In het Hebreeuws hebben de woorden ‘troost’ en ‘wijde ruimte’ dezelfde wortel. Zo maakt troost ook 
nieuwe oplossingen mogelijk – oplossingen waarvan de invloed ver kan rijken. Zo werd het model van de 
sociale markteconomie met bovengrenzen voor rente bij leningen en een uitgekiend sociaal vangnet in 
Duitsland al tijdens de tweede wereldoorlog uitgewerkt. En wel op initiatief van de theoloog Dietrich Bon-
hoeffer die in zijn boeken hele hoofdstukken aan de economische voorstellen van de ballingen in het Oude 
Testament wijdde. Gedreven door dezelfde voorstellen eisen de wereldwijde christelijke kerken geregeld de 
kwijtschelding van de schulden van de armste landen op aarde. 
De volwaardige troost heeft dus een persoonlijke én een politieke kant. Naham, het Hebreeuwse woord 
voor ‘troost’, bootst het opgeluchte uitademen naar. Troost is overal daar, waar een mens weer door kan 
ademen – het maakt niet uit of opgrond van persoonlijke of opgrond van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Dat een medemens weer opgelucht door kan ademen, dat kunnen wij allemaal bewerkstelligen. Het Latijn-
se woord voor ‘troost’ is ‘con-solari’: met iemand zijn, die solo, alleen en in zich gesloten is. Een trooster is 
iemand, die pijn, gemis en nood probeert te delen. Volwaardig troosten kan vooral degene, die de zwaarste 
wegen meegaat en de grootste tranen meehuilt. Iemand die trouw meeleeft, kome wat komt. God kan dit 
zeker. 
En wij? Laten wij ons aanspreken vanuit het off, vanuit de hemel, vanuit het onmogelijke, dus vanuit het 
alleen voor God mogelijke? Laten wij ons aanspreken en vragen ook wij dan: Wat zou ik moeten roepen? 
Ik weet wat ik jullie wil toeroepen: Laat je troosten en wordt zelf troostende! Wat bij Händel vanachter het 
gordijn gezongen wordt, dat zou naar voren moeten treden, op het toneel van ieders leven: Troost, troost 
mijn volk! 
Amen. 


