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Jesaja 43,1-4 en 14-19 – Openbaring 21,1-5

Gebed om ontferming
Trouwe God,
wij spreken over u wel
als een geheim,
maar geldt dat niet evenzeer 
voor onszelf?
Vaak leven we alsof het 
een vanzelfsprekende zaak is
maar
is het niet een wonder
dat wij er zijn:
als soort
resultaat
van een ongekend verloop
van de geschiedenis, 
maar nog meer
als individu
gewild
gekend
gedragen
door U
Dat geeft
te denken en te danken
en daarom zijn wij hier
in uw huis
en bidden U:
Heer, ontferm U...

Is het niet een wonder
dat wij niet alleen zijn
overgeleverd aan ons zelf
maar dat er naast ons
mensen zijn
om mee op te trekken
om ons aan te spiegelen
en zij zich aan ons.
Niet altijd lukt ons dat
dan zijn wij 
elkaars concurrent
misgunnen wij elkaar
het licht in de ogen
stilzwijgend of openlijk.
En daarom zijn wij hier
om onze verhouding
tot de ander
onder ogen te komen
in het licht te zetten
van het evangelie
en te bekleden 
met de mantel der liefde
die Gij ons aanreikt
in woord en gebed 
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Niet minder
dan over ons zelf
kunnen wij
over de aarde spreken
als een geheim:
die kwetsbare planeet
die leven biedt
aan mens en dier en plant
in een groot
en onherbergzaam heelal.
Niet altijd
leidt dat tot 
een bedachtzame omgang
met haar schatten:
dan vragen wij meer
dan zij geven kan.
En daarom zijn wij hier
om weer
opnieuw te zien
hoe wonderlijk
ons leven is
gedragen door een diep geheim
waarvan U de bron
en het doel bent
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U... 

Bij de lezing
Deze zomer hangen er in de Kloosterkerk werken van jonge fotografen geïnspireerd door het thema 
'Zondvloed Nu'. Daarom klinken er Bijbelse verhalen waarin water een belangrijke rol speelt. Vorige week 
ging het hier over verhaal van de Exodus, de uittocht uit Egypte door de Schelfzee heen. Vandaag klinken er 
motieven van dat verhaal door in de eerste lezing uit de profetie van Jesaja. Daar spreekt de Eeuwige tot zijn 
volk in ballingschap en Hij belooft hen een nieuwe uittocht, een nieuw begin. Ook in de tweede lezing gaat 
het over een nieuw begin waarin de wateren van de zee, de chaosmachten, tot zwijgen zijn gebracht.

Preek
Wat de twee lezingen die zojuist klonken met elkaar verbindt, is dat het erin gaat over het nieuwe. Ik zag een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, schrijft Johannes aan het slot van zijn Openbaring. En Hij hoort de 
Eeuwige zeggen: zie, ik maak alles nieuw. Die woorden heeft Johannes van geen vreemde. We hoorden dat 
het boek Jesaja hem daarin is voorgegaan: Zie, ik ga iets nieuws beginnen, zegt de Eeuwige daar door de pen 
van de profeet. Die pen gaat terug op de periode van de Babylonische ballingschap. Als Jeruzalem met de 
tempel van Salomo verwoest is door koning Nebukadnessar, verblijft het weggevoerde volk Israël een aantal 
generaties in Babel. Het gewone leven heeft daar sinds jaren de overhand gekregen. Het ziet er uit alsof het 
altijd zo geweest is, maar diep van binnen leeft de gedachte dat dit leven, ver van huis, niet het leven is, zoals
het bedoeld is. Een onbehagelijk gevoel knaagt aan de binnenkant van de ziel.

Je hoeft als mens niet letterlijk in ballingschap te zijn om dat gevoel te herkennen: dat je niet op je plaats 
bent, dat je diep van binnen onrustig bent. Je weet wel: aan de buitenkant klopt het plaatje, je hebt geen reden
tot klagen, baan, hypotheek, huis, pensioen: het is allemaal op orde, en toch... in het leven dat je leidt, voel je 
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je niet helemaal thuis. Iets binnenin je kijkt uit naar wat er nog niet is, en er is een verlangen zonder dat je 
precies kunt zeggen waarnaar. Iets nieuws dat zich niet laat vastleggen, omschrijven, preciseren.

Voor het volk in ballingschap is dat nieuwe verbonden met de terugkeer naar het land. Tenminste, zo zullen 
velen het zien. Maar die terugkeer is wel gekleurd door een heimwee naar vroeger, naar het Jeruzalem van 
weleer. Ze hebben zich er een voorstelling van gemaakt aan de hand van vage herinneringen bij de ouden, 
ook al is er niemand meer die er werkelijk weet van heeft. Zo gaat dat met een mens die uitkijkt naar wat er 
nog niet is: die kleurt zijn verlangens vaak in met wat er niet meer is, en misschien wel met wat er nooit 
geweest is. Om het met de titel van een boek van Joachim Meyerhoff te zeggen: 'Wanneer wordt het 
eindelijk weer zoals het nooit is geweest'.

Immers, het oude, vertrouwde trekt. Vroeger was alles beter, klinkt het al gauw. Daarmee wordt meestal niet 
bedoeld dat het ons, mensen van nu, minder goed gaat of dat de geschiedenis een permanent neergaande lijn 
is. Dat vroeger alles beter was, zegt vooral iets over hoe het verleden in ons kan werken. We hebben van 
onze jeugd, ons werkzame leven als dat voorbij is, van alle hoogte- en dieptepunten uit ons verleden een 
verhaal gemaakt dat vast ligt. Het kan ons niet meer verrassen. En dat willen we ook niet en daarom kunnen 
we ons er aan vasthouden/naar verlangen. Ik herinner me de verhalen die mijn grootouders over vroeger 
vertelden: ze werden nog al eens herhaald, met dezelfde wendingen op dezelfde momenten. Het verleden 
was een vast verhaal geworden, een land van ooit dat houvast gaf en herkenning. En ook al was het niet 
allemaal even mooi en fraai, toch was het verleden de vertrouwde kust die zij liever niet uit het oog wilden 
verliezen. Dat gold natuurlijk niet alleen voor mijn grootouders. Misschien zeggen mijn kinderen over een 
paar jaar dat ik precies hetzelfde doe (en ik sluit niet uit dat ze dat nu al af en toe tegen elkaar zeggen...).

Ja, wie kent het niet: het heimwee naar een verleden dat er ooit, of misschien wel nooit geweest is. Maar de 
profeet gaat in dat verlangen niet mee. Hij laat de Eeuwige aan het woord: Blijf niet staan bij wat eertijds is 
gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws beginnen (Jesaja 43,18-19). Sterker nog, nu 
ontkiemt het, dringt het nog niet tot je door? Historisch gesproken zouden zijn woorden wel eens kunnen 
verwijzen naar de opkomst van de koning van de Perzen, Cyrus. Als hij het rijk van de Babyloniërs verslagen
heeft, zal hij de ballingen, ook die van Israël, in relatieve vrijheid laten terugkeren naar hun land. Dat voelt 
voor het volk als een nieuwe uittocht, een nieuwe Exodus, en zo beschrijft de profetie het dan ook met dat 
bekende watermotief: als een weg die, zoals bij het vertrek uit Egypte naar het Beloofde Land, dwars door de
zee gaat, een pad midden door de machtige wateren, een uittocht waarbij alle tegenstanders vergaan. Zo zie 
je dat de Exodus, de uittocht uit Egypte (waar het hier vorige week over ging) in de bijbel zelf al tot een 
symbool is geworden voor de mens die het oude moet achterlaten en door alle weerstand heen, op weg moet 
gaan naar het nieuwe. Meestal zit die weerstand in de mens zelf. Niet iedereen is gecharmeerd van het 
nieuwe, weinig is moeilijker dan werkelijke verandering, vooral van jezelf. De Spreukendichter wist dat al: 
Wie zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt  (Spreuken 16,32).

Maar wie het nieuwe wil ontdekken zal het oude vertrouwde moeten loslaten. Geen mens kan nieuw land 
ontdekken als hij niet de moed heeft om voor een lange periode de kust uit het oog te te verliezen (André 
Gide). Precies om die moed kan het gaan in je leven. Het gaat er niet om dat je het nieuwe zelf voortbrengt. 
De Bijbelse verhalen vragen dat niet van een mens, ook al kan de verleiding groot zijn om het nieuwe zelf te 
scheppen. De nieuwe mens, een nieuwe wereldorde, de nieuwe economie, een nieuwe religie, met de beste, 
maar niet zelden ook met minder goede bedoelingen is er aan gesleuteld. Ik was vorige week door Berlijn en 
zag de restanten van die nieuwe wereldordes: de Stalin Allee (nu de Karl Marx Allee) waar de ideale 
samenleving vorm moest krijgen in een wereld waarin het individu ondergeschikt was aan het collectief. Ik 
zag de gedenkplaats van het Duitse verzet tegen de nieuwe wereldorde van de Nazi's. Ik besefte eens te meer 
dat wat als een alomvattende oplossing wordt gepresenteerd, vroeg of laat zijn schaduwkanten kent, zijn 
wreedheden, zijn collateral damage. En daarom spreken de Bijbelse verhalen als het over het nieuwe gaat, 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, niet over de mens maar over God zelf. Ik ga iets nieuws beginnen, 
zegt de Eeuwige. En de vraag aan de mens is: heb je het al gezien? Heb je de moed om het oude los te laten, 
durf je dat aan in het besef dat geen mens nieuw land kan ontdekken als hij niet de moed heeft om de 
vertrouwde kust uit het oog te verliezen.

Om het met een beeld te zeggen: De vraag is of je Noach wilt zijn of Icarus. Beide zijn op zoek naar een 
nieuw bestaan en zoeken de vrijheid door het oude, vertrouwde achter zich te laten. Icarus meet zich de 
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vleugels aan van een vogel, omdat hij wil vliegen. Hij wil het nieuwe zelf bewerkstelligen en in zijn 
hoogmoed vliegt hij hoger en hoger tot hij zo dicht bij de zon is dat de was waarmee de veren van zijn 
vleugels zijn vastgezet smelt en hij machteloos neerstort in de zee. Noach bouwt een schip. Als het water de 
aarde bedekt, rest hem niets anders dan te wachten en rond te dobberen tot het nieuwe zich aandient. Zijn 
kracht zit 'm er in niet de nieuwe schepping zelf te willen creëren. Zijn kracht zit er in om het uit te houden in
een wereld waarin het kwade zich aandient in allerlei vormen, en tegelijkertijd uit te zien naar het nieuwe dat 
nog uitstaat. Sterker nog, uit te zien naar het nieuwe dat, zoals Jesaja zegt, al aan het ontkiemen is. 

Als ik me afvraag of je zo wel kunt leven, moet ik denken aan het dagboek van een Joodse vrouw uit WOII, 
Het verstoorde leven van Etty Hillesum. Daarin gaat het over het raadsel, misschien wel het wonder van de 
'innerlijke zekerheid' en hoe die kan groeien in een mens door alles heen. Te midden van de wanhoop, het 
uitzichtloze van haar dagen, had zij de toekomst lief en vertrouwde zij op het nieuwe dat zich door de kieren 
van een zwarte toekomst aandiende. Ondanks alles wist zij dat het leven 'mooi' was. Zij wist het, op een 
manier zoals een mens dat alleen in het diepste van zijn ziel kan weten. Zoals Jesaja het wist en Johannes: zie
ik ga iets nieuws verrichten. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Het is een weten dat de chaos voorbij is. En de 
zee was er niet meer, beschrijft Johannes dat in een beeld. Het is een weten van de hoop, een weten tegen alle
weten in, een verlangen dat zich aan je opdringt: zo moet het zijn. Het kan niet, maar het moet, het is er niet, 
maar het ontkiemt, je merkt het niet, maar het doet zich aan je voor.

In de ballingschap van het bestaan kan die 'innerlijke zekerheid' zich aan je voordoen, ook al is ze van een 
andere aard dan die van Etty Hillesum. Godzijdank leven we in andere tijden. Maar er is nog genoeg zee, de 
wateren zijn nog machtig genoeg om te blijven uitzien naar het nieuwe, laten we dat dan ook maar doen, 
zolang het ons gegeven is.

Gebeden
Wij danken u,
trouwe God, 
dat we hier leren 
aandachtig te luisteren
naar de woorden
van de profeten
van Jezus, Messias
en van de apostelen
en hun verlangen 
naar het nieuwe
dat al onze oude gewoontes
en gedachten
in de schaduw stelt

En we weten wel 
hoe lastig dat is
juist ook in het gewone leven 
dat zich soms
zo weinig gelegen laat liggen
aan die woorden
maar plotseling
gebeurt het dan toch
soms – even
dat er een innerlijke zekerheid

over ons komt
dat Gij alles nieuw maakt.

Wij bidden
dat we
daar dan mee vooruit kunnen
in wat we doen
en laten
dat we niet vastroesten
in de dingen 
die geweest zijn
dat we het verleden
dat soms 
zo pertinent aanwezig is
ook kunnen laten rusten
zodat het ons 
ook met rust laat.

Als we
in ons persoonlijk leven
worstelen
met wat de juiste weg is
of als we het gevoel hebben
dat we 

zo weinig moed
zo weinig tijd 
zo weinig kracht 
hebben
om het vol te houden
in de grote of de kleine wereld
van ons leven
leidt Gij ons dan weg
uit de ballingschap 
van de stilstand
en de lethargie
dat we vooruit durven kijken
met vertrouwen en geduld.

Wij bidden
voor de zieken 
en verdrietigen
en wij noemen... 
dat zij moed en troost
mogen putten
uit hun geloof
dat zij geborgen zijn
in Gods hand.

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te maken
op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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