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2 Koningen 13, 14-21, ds Jessa van der Vaart

Wat als alles tot stilstand komt? Dat is de vraag waar het op deze zondag na  Hemelvaart om gaat. 
Jezus is naar de hemel en zijn leerlingen zijn achtergebleven op de aarde. Met een lege plek in hun 
midden. En het is nog geen Pinksteren. Deze zondag is dus de zondag van de ‘tussentijd’. De 
interim-periode waarin niet zoveel gebeurt. 
En in die zin gaat deze zondag over meer dan een moment in het kerkelijk jaar. Het gaat ook over 
ons eigen leven. Over de momenten dat we worden stilgezet. En niet meer verder kunnen. De 
momenten dat we in een vacuüm terechtkomen. 

Het overkomt ook de man in het verhaal uit 2 Koningen: Joas, koning van Israël. Over het algemeen
zijn dat nogal ambivalente figuren, die koningen. Ze zijn geroepen om ervoor te zorgen dat in hun 
samenleving de sterken rechtvaardig zijn en de kwetsbaren veilig. Dat er saamhorigheid is en 
vrijheid. Maar er is geen koning die dat ideaal haalt. Meestal zijn ze meer bezig met zichzelf en het 
vergroten van hun macht. Zo ook Joas. Ergens wordt van hem gezegd dat ‘wat hij deed kwaad was 
in de ogen van de Heer’. 

Daarom verschijnt naast de koning vaak een profeet. Dat is degene die de koning een beetje bij de 
les probeert te houden. Die hem steeds weer bepaalt bij dat aloude verhaal van bevrijding. Weet je 
nog dat de kinderen van Israël ooit slaven waren in Egypte? Het bezit van een ander, niet meer dan 
een nummer. Ze moesten werken, dag en nacht totdat ze er dood bij neervielen. En weet je nog hoe 
aan die nachtmerrie een einde kwam? Toen Mozes zijn volk deed uittrekken uit slavernij. En de 
kinderen van Israël op weg gingen naar vrijheid. Dat verhaal mag niet vergeten worden. De profeet 
blijft er op hameren. Omdat het gaat over de roeping en de bestemming van de mens. 

En nu horen we dat deze profeet op zijn sterfbed ligt. Elisa is ziek en aan zijn eind. En tot onze 
verbazing verschijnt daar koning Joas. Hij daalt af uit zijn eigen wereldje om de profeet nog 1 keer 
te zien. Hij zit aan het bed van Elisa en huilt bittere tranen. ‘Mijn Vader, mijn Vader…’ 
Krokodillentranen aangezien Joas zich in de zestien jaar van zijn regering niets van de profeet heeft 
aangetrokken. En nu schrikt hij er ineens van. Dat hij verder moet zonder zijn leidsman. 
En ik vond het eigenlijk heel geestig hoe Elisa reageert. Zo nuchter en to the point. Geen zalvende 
woorden of een milde berisping. Nee, hij zet Joas meteen op eigen benen. Hij zet hem aan het werk.
En daarbij sluit hij helemaal aan bij de leefwereld van de koning. ‘Haal een boog en pijlen’, zegt 
hij. De instrumenten die de koning kent. Die hij al zijn hele leven gebruikt en waar hij niet zonder 
kan. Want, wat is een koning zonder wapentuig? 
‘Haal boog en pijlen en open het venster naar het oosten’, zegt Elisa. Zo verandert hij zijn 
blikrichting. Hij oriënteert de koning. Die moet zich richten naar het oosten. Want daar ligt Aram. 
Een van de aartsvijanden van Israël, net als Amalek. En meer nog dan een land of volk is dat een 
symbool voor alles wat menselijkheid en vrijheid bedreigt. Alle ‘heersers’ van deze wereld die hun 
bevolking gevangen houden in een of andere ideologie. Maar niet alleen dat. 
Aram staat ook voor al die veel ongrijpbaarder dingen die over ons kunnen ‘heersen’. Die u en mij 
bezetten en onvrij maken. 
Het koor van stemmen in je hoofd bijvoorbeeld. Daar zit er altijd wel een tussen die je beheerst met 
zinnetjes als ‘je doet het niet goed’, ‘je snapt er ook niks van’ of  ‘nee, ze vinden je niet aardig’. 
En ook buiten ons, in de wereld om ons heen, zijn genoeg stemmen met een dwingende en 
overheersende toon. Die zijn heel wat moeilijker te onderscheiden. Aangezien we in een tijd en in 
een land leven waar meer vrijheid is dan ooit. Waar we vrij zijn om ons leven vorm te geven zoals 
we willen. Vrij om na te jagen wat we verlangen. Dat is dan ook de boodschap die we in alle 
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toonaarden tegenkomen in zelfhulpboeken, films en tijdschriften: ‘Ga ervoor’! Er ligt een wereld 
aan mogelijkheden voor je open. 
De ultieme vrijheid zou je zeggen. En tegelijk knaagt er iets. Want als je keer op keer 
geconfronteerd wordt met de opdracht je dromen te verwezenlijken, je wensen te vervullen en te 
doen wat je echt wilt, dan wordt dat een overheersende en beklemmende stem. Want wat als dat 
allemaal niet lukt? Dan zegt die stem je impliciet dat je niemand anders dan jezelf daarvan de 
schuld kunt geven. Een verraderlijke vorm van slavernij, die het masker van vrijheid draagt. 

Op dat alles moet Joas nu zijn pijlen op richten. Het gereedschap waar hij zijn hele leven mee 
gewerkt heeft. Dat moet hij nu inzetten voor iets totaal anders. Niet om nog een keer de strijd aan te 
gaan met een concurrerende koning. Of om nog een land te veroveren, maar om te mikken op 
bevrijding. 
Het is alsof Elisa tegen ons zou zeggen: pak nou eens dat ding waar je altijd mee werkt en waar je 
niet zonder kunt. Je onmisbare instrument: je smartphone. Want, wat zijn wij nog zonder onze 
slimme telefoon? Pak dat instrument en ga daar nou eens iets heel anders mee doen. Laat je er niet 
zo door in beslag nemen. Offer daar nou niet je kostbare tijd en concentratie aan op, maar doe er 
iets totaal anders mee. 
Gebruik het als instrument om jezelf en anderen te bevrijden. 

Totaal absurd natuurlijk, maar Joas doet het. Hij laat zich leiden door de hand van Elisa en schiet. 
Geen oorlogspijlen, maar pijlen van bevrijding. En dan krijgt hij nog een opdracht. ‘Haal de pijlen’,
zegt Elisa, ‘en sla ermee op de aarde’. Merkwaardig. Waar slaat dat op, vraag je je af. Moet Joas op
die manier bekrachtigen wat hij gedaan heeft? Moet hij op die manier de bevrijding er als het ware 
in hameren – opdat de hele aarde in dat teken komt te staan? 
Joas slaat drie keer en staat dan stil. Het stokt. Alsof hij niet meer verder kan. En dat is een 
dramatisch moment in het verhaal. Pijnlijk ook dat Elisa zo boos wordt. Dat hij roept dat de koning 
door had moeten gaan. Want wat de profeet daarmee aan het licht brengt is dat het Joas niet lukt. 
Dat hij het niet volhoudt. Dat hij wordt stil gezet. En dat is zo genadeloos herkenbaar. 
Dat het op een goed moment tot stilstand komt in ons leven en in de wereld. Dat het maar niet lukt 
met die bevrijding. Kijk maar naar naar alle Joassen om van deze wereld. Of ze nu Kennedy heten 
of Obama, er is altijd een moment dat hun idealen stuklopen op de weerbarstige werkelijkheid. De 
ene president tekent een klimaatakkoord en een nucleair akkoord en de ander zet er een dikke streep
doorheen. 
En ook in ons eigen leven worden we stilgezet. Je mikt er wel op, op die bevrijding, maar dan duikt 
er zo’n overheersende stem op die elke onbevangenheid, elke speelsheid en spontaniteit in jou als 
sneeuw voor de zon doet wegsmelten. Of er overkomt je iets waardoor je domweg niet verder kunt. 
Omdat je voor een muur van harde feiten staat. Je verlangen wordt niet vervuld, je slaagt er niet in 
je dromen te realiseren. En je komt in een vacuüm terecht. Een grote leegte. Waarin je volkomen 
aan jezelf en je lot bent overgelaten. Ergens is het een onmogelijk visioen. Te leven als vrij mens. 

Maar dan komen we bij die merkwaardige laatste regels van het verhaal. We horen dat Elisa 
gestorven is en in zijn graf ligt. Terwijl doodgravers bezig zijn een man te begraven, komt er ineens 
een moabitische bende het land binnenstormen. De doodgravers vluchten weg en gooien het 
lichaam van de dode in het graf van Elisa. ‘De man raakte het gebeente van Elisa aan, werd levend 
en stond op zijn voeten’. 
Totaal absurd en tegelijk zegt het precies waar het in het bijbels geloof om gaat. Dat begint niet bij 
onszelf, maar bij een ander. Het begint bij een ander die voor ons het venster naar het oosten opent. 
Die zijn handen op die van ons legt om ons te oriënteren. Op een volstrekt nieuw perspectief. Een 
andere wereld. Vrijheid te midden een morsige werkelijkheid. Het begint bij de ander die ons doet 
opstaan uit de doden.  
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In het evangelie is het Jezus. De mens die radicaal zijn pijlen van bevrijding richtte op alles wat 
mensen beheerst en onvrij maakt. En ook bij hem kwam het tot stilstand, net als bij Joas, net als bij 
ons. Ook bij hem stokte het en leek het te mislukken toen hij door lijden en dood heen ging. En toch
gaat zijn verhaal verder, met zijn leerlingen. ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten’, zegt hij tot 
hen. Zij zullen niet als kinderen zonder ouders zijn. 
 ‘Ik kom tot jullie’, zegt Jezus, ‘want ik leef en jullie zullen leven… De Trooster, de Heilig Geest die
mijn vader zenden zal in mijn naam, die zal jullie alles leren en te binnen brengen alles wat ik jullie
gezegd heb…’ 

Zo leren wij vandaag, op deze zondag van de ‘tussentijd’ (die ook wel zondag ‘weeskind’ genoemd 
wordt) – zo leren wij met Joas op die ander te vertrouwen. De Helper en Trooster die ons niet 
verlaat. Zijn bevrijdende woorden sterven niet. Ze komen tot ons, met de Geest als veertjes op de 
wind. En het kan zomaar gebeuren dat ze je raken. Dat ze van jou worden. Dat ze vlees worden. En 
tot je eigen verbazing merk je dat het het waagt met die woorden. Al is het maar voor even. Je 
waagt het om met je pijlen op de aarde te slaan, omdat je niet meer berust in welke vorm van 
onvrijheid dan ook. Je waagt het het je pijlen op de aarde te slaan omdat je wil leven. Je slaat 
driemaal… en dan, dan ga je door. Tot de dag dat heel de aarde in het teken staat van bevrijding.


