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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 35, Jakobus 5:7-11 en Matteüs 11:2-6 

(ds.Simon Dingemanse, 11 december 2022, Oude Jeroenskerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wat is uw diepste verlangen eigenlijk?...en dat 

van jou?...misschien heeft het betrekking op je persoonlijke leven…als er bijvoorbeeld 

iemand van wie je heel veel houdt erg ziek is, dan is je diepste verlangen waarschijnlijk dat 

die lieve medemens weer beter wordt…en dan steun je diegene natuurlijk ook zoveel 

mogelijk…en als je kinderen en kleinkinderen hebt, dan is je diepste verlangen waarschijnlijk 

dat het goed met hen zal gaan…en alles wat je daarvoor kunt doen, zul je niet nalaten… 

 

Maar in je betrokkenheid bij de grote wereld, verlang je misschien naar meer vrede en 

verdraagzaamheid…naar meer leefbaarheid en gerechtigheid…dat er geen kinderen meer 

sterven door geweld zoals in Oekraïne…en dat de opwarming van het klimaat afdoende wordt 

bestreden en de giraffes die nu ook al met uitsterven bedreigd worden (in 30 jaar 40% minder) 

, geen gevaar meer lopen…   

 

En misschien ben je dan blij met de energieagenda van onze regering: dat we in 2050 geen 

gas meer verstoken om ons huis te verwarmen en we in 2035 allemaal in elektrische of 

waterstofauto’s rondrijden…of is 2035 en 2050 veel te laat en moeten we veel meer haast 

maken?... Als je ergens diep naar verlangt, wil je immers graag dat het zo snel mogelijk 

werkelijkheid wordt… 

 

Ik begin daarover, omdat er ook een diep verlangen doorklinkt in de drie lezingen van 

vanmorgen…de profeet Jesaja schildert een wereld waarin de woestijn gaat bloeien als een 

roos…geen bedreigde oerwouden meer…geen verdorring, geen gevaar…en blinden gaan 

weer zien: mensen hebben weer oog voor elkaar…en lammen gaan lopen: alle verlammende 

machteloosheid is voorbij… 

Jesaja roept die dingen, omdat hij erop vertrouwt dat Gods goede schepping de toekomst van 

deze wereld is…en hij schildert die vernieuwde wereld om in mensen het verlangen wakker te 

roepen om daar nu al aan te bouwen…want zonder visioen verwildert het volk, zoals 

Dorothee Sölle ooit zei… 

 

Aan de brief van Jakobus waar we net een stukje uit hoorden, kun je merken dat er ook in de 

kerk van zijn dagen een sterk verlangen leefde naar het aanbreken van een nieuwe tijd…een 

nieuwe tijd waarin God tussen de mensen woont en Jezus Heer is… 

 

En ook bij Johannes de Doper en het joodse volk van zijn tijd leefde zo’n verlangen: het 

verlangen naar het messiaanse rijk…dat de Messias komt om een einde te maken aan alle 

onrecht…en dat zou dan ook het einde aan de heer-schappij van de wrede koning Herodes en 

van de Romeinse keizer betekenen…  

 

Maar zover is het nog niet, want Johannes zit in de gevangenis, omdat hij als profeet kritiek 

had op diezelfde Herodes…maar zijn hoop is dus dat hij uit zijn kerker bevrijd zal worden als 

de Messias zijn macht zal laten gelden… 

 

En je proeft het ongeduld bij hem…waarom duurt het zolang?...hij begint door het wachten 

steeds meer gefrustreerd te raken en daarom laat hij door zijn leerlingen aan Jezus vragen: 

‘Bent U het nou die komen zou of hebben wij een ander te verwachten?’…het doet denken 

aan het gedicht van Gerard Reve bij het graf van een Nederlandse soldaat van 18 jaar:  
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(Graf te Blauwhuis 
voor buurvrouw H. te G.) 

Hij rende weg, maar ontkwam niet, 
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud. 
Een strijdbaar opschrift roept van alles, 
maar uit een bruin geëmailleerd portret 
kijkt een bedrukt en stil gezicht. 
Een kind nog. Dag lieve jongen. 

Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al, 
ja ja, kom er eens om, 

Gij weet waarom het is, ik niet. 
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat? 

“Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?”…dat is en blijft een actuele 

adventsvraag in een wereld vol lijden waar nog steeds jongens van achttien jaar in de oorlog 

sterven… 

 

Jezus laat dan aan Johannes weten dat er blinden zijn gaan zien en doven zijn gaan horen en 

lammen zijn gaan lopen…kortom: er zijn tekenen van Gods koninkrijk, signalen van de 

nieuwe wereld waar Jesaja al over sprak…maar is dat voor Johannes genoeg?...Herodes zit 

immers nog op zijn troon en hijzelf zit nog steeds gevangen en zijn bevrijding lijkt niet 

dichterbij te komen, integendeel… 

 

En daarom zegt Jezus ook nog iets anders tegen hem: ‘Gelukkig degene die niet over Mij valt 

en zich niet aan Mij ergert’…met andere woorden: gelukkig ben je als je op de weg van Jezus 

blijft vertrouwen, ook al beantwoordt Hij niet aan jouw eigen verwachtingen of jouw diepste 

verlangen… 

  

Het zou ook allemaal heel anders lopen dan Johannes dacht…hij wordt zelfs onthoofd…en 

Jezus zal later ook gevangen worden genomen en gedood…de weg van de Messias blijkt niet 

de weg van de politieke macht te zijn maar van de weerloze liefde…van opstanding door de 

dood heen…Gods weg in de wereld is blijkbaar vaak verborgen…zien, soms even… 

 

En daarom kunnen we niet zonder geloof…en bij dat geloof zijn dan vooral twee woorden 

belangrijk, schrijft Jakobus aan de gelovigen van zijn tijd en nu aan ons: geduld en 

volharding… 

  

Maar hoe zit dat dan bij óns als het om die twee woorden gaat?...Lukt het ons nog om met 

hoop op Gods koninkrijk te leven…willen we er nog op vertrouwen dat de toekomst van ons 

leven en van deze aarde onlosmakelijk verbonden is met de liefde van God en de bevrijdende 

weg van Jezus?…Met andere woorden: betekent kerst nog echt iets wezenlijks voor ons?...  

 

Of raken wij ook gefrustreerd, net als Johannes in de gevangenis?...Er gaat zoveel mis in de 

wereld en we zijn allemaal zo kwetsbaar…en er is zoveel zinloosheid in Oekraïne en op 

zoveel andere plaatsen, dat je ook cynisch zou kunnen worden en je geloof weglekt…wij 
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kunnen net als Johannes gevangen raken, maar dan in machteloosheid of in wantrouwen…of 

in een mentaliteit van ‘ieder voor zich en God voor ons allen’… 

  

Maar het geloof verzet zich daartegen, schrijft Jakobus, in het geloof gaat het om geduldig 

doorgaan met vertrouwen, hopen en liefhebben, ook als het tegenzit…en ook als het je meezit 

trouwens…want als het meezit, dan kom je in de verleiding om te denken dat je niemand 

nodig hebt en dat de wereld wel kan blijven zoals die is…maar het gaat er juist om dat je blijft 

verlangen naar die nieuwe wereld van God en dat je daar hier en nu al tekenen van opricht… 

  

Kijk, geduld in de bijbel betekent niet, dat er soms geen haast nodig is…als een ambulance op 

weg is naar een ernstig verkeersongeval, dan moet er veel haast zijn: ‘Opzij, opzij, opzij, 

maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelooflijke haast’…en als we de aarde 

willen bewaren, dan moet de politiek en de bedrijven en ook wijzelf niet steeds blijven 

wachten, maar een beetje opschieten… 

 

Zo had het volk Israël, toen het uit het slavenhuis Egypte bevrijd werd, niet eens tijd om het 

brood te laten rijzen…ze aten ongezuurde broden, want ze hadden haast…maar toen ze 

eenmaal door de Rietzee naar de vrijheid waren gerend, liepen ze vervolgens heel veel 

vertraging op in de woestijn…het beloofde land kwam maar niet in zicht…want ze moesten 

eerst nog leren om te leven volgens de tien bevrijdende woorden van God…opdat ze niet 

opnieuw slaaf zouden worden van van alles en nog wat… 

  

Daarom is geduld naast haast een belangrijke eigenschap van het geloof… geduld is een 

vrucht van de heilige Geest is en ook een wezenlijke eigenschap van de liefde…geduld 

betekent verwachtingsvol wachten en daarbij stug blijven zoeken naar de weg van God… 

 

En dan is het ook goed om geduld met elkaar te hebben…iemand zei een keer op een 

bijbelkring iets heel treffends over geduld…hij zei: “Geduld opbrengen is de ander de tijd 

geven om zichzelf te worden”…Nu is dat niet altijd gemakkelijk natuurlijk…ik zelf was 

bijvoorbeeld niet altijd even geduldig richting mijn kinderen… 

  

Je kunt als tiener zo lekker lang op de bank blijven hangen, hè…en dan ziet je vader of 

moeder dat en dan krijg je het weer op je brood: ‘lig daar niet zo te hangen, ga wat doen!...heb 

je je huiswerk al af?!’...Je zou dan als tiener de brief van Jakobus eigentijds kunnen aanhalen 

en zeggen: ‘Heb een beetje geduld, pa en ma, ik ben bezig om mezelf te worden.’ 

  

Want mensen in ontwikkeling hebben tijd nodig, wees eerlijk…God laat zijn volk niet voor 

niets veertig jaar rondhangen in de woestijn…dat volk moet ook eerst een soort puberteit 

door, voordat het beloofde land betreden kan worden… 

 

En misschien moeten wij als volwassenen ook wel wat meer op de bank gaan hangen…op de 

kerkbank ook…meer rustpunten in ons leven…dat we wat vaker stil staan…er is een spreuk 

van Loesje die luidt: ‘het mooie van ergens op wachten, is dat de wereld zo lekker langzaam 

gaat’…daar moet je eens aan denken als je in de file staat… 

 

Het is heilzaam eens even te wachten…tijd nemen om tot jezelf te komen…en eens even stil 

worden en tijd nemen om je te openen voor God, voor een woord uit de bijbel…een woord 

dat je bepaalt bij waar het ten diepste om gaat in je leven… 
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Maar vandaag de dag zijn mensen vaak aan het jachten…we leven onder tijdsdruk…je hebt je 

werk, je gezin…misschien zit je in de sandwichgeneratie, gevangen tussen zorg over je 

kinderen en zorg om je ouders…en dan heb je nog je volle agenda en de 

‘familyplanner’…voor je het in de gaten hebt, word je een opgeslokt en opgejaagd mens… 

 

Maar waar gaat het ten diepste om in je leven?…Als ik Jesaja, Jezus en Jakobus zo hoor, dan 

zou ik zeggen: het gaat om het verlangen naar het goede leven voor de aarde en voor je naaste 

en dus ook voor jezelf en de mensen die je lief zijn…. 

 

En geloven betekent dan dat je geduldig de goede weg blijft zoeken en dat je ook een beetje 

geduld hebt met je medemens, jong en oud…maar het betekent ook dat je je af en toe ook 

even moet haasten…haasten om het goed te maken met iemand met wie je mot hebt 

bijvoorbeeld…en dan juist weer geduld hebben als je elkaar verkeerd begrijpt… 

 

Ja, geloven heeft iets van beide: geduld hebben én haast maken…’kalm aan en rap een 

beetje’, zoals Herman Finkers zei…geduldig wachten op een nieuwe tijd en haast maken om 

het goede te doen… 

 

En de maaltijd van de Heer helpt daarbij, want die verwijst naar die nieuwe tijd…het delen 

van brood en wijn wijst immers vooruit naar het koninkrijk van God…en zo kan het ook ons 

diepste verlangen voeden…dat alles terecht zal komen, omdat de Enige, onze God, menselijk 

in ons midden komt wonen. Amen.  

  


