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Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Ik heb serieus overwogen om de eerste lezing, die uit Jesaja dus, niet te laten lezen. 
Want het is een mooi verhaal, een mooie geschiedenis, maar het kan enorm pijnlijk 
overkomen. Een mooie geschiedenis van een koning, Hizkia, die dodelijk ziek wordt, 
maar die er 15 jaar bij krijgt. Een mooie geschiedenis, van een mens die eerst te 
horen krijgt dat hij zijn testament op moet maken, omdat hij zal sterven, en dan draait
hij zijn gezicht naar de muur, bidt tot God, bidt met tranen, en dan dat mooie bericht, 
15 jaar erbij. Een mens, de koning, die even verderop zegt dat hij in de bloei van zijn 
leven is. Hij krijgt er 15 jaar bij.

Een mooie geschiedenis, maar ook pijnlijk om te horen. Het doet mij pijn, omdat ik 
weet van mensen in de bloei van hun leven, die te horen hebben gekregen dat ze 
ongeneeslijk ziek zijn en rekening moeten houden met de waarschijnlijkheid van een 
naderend sterven. Zo'n verhaal doet dan pijn, en er zitten een paar stevige valkuilen 
in. Het lijkt zo eenvoudig, een gebed, een echt gebed met echte emoties en dan....15
jaar erbij. Ja, en zo gaat het dus in de regel niet, zo gaat het bijna nooit. En 
misschien dat daarom dit verhaal in de Bijbel staat, omdat het bijna nooit zo gaat. Is 
het ook als troost bedoeld. 

Het lijkt zo eenvoudig, maar dat is het dus echt niet. Ja, je kunt echt wel bidden, 
bidden om kracht om een weg te gaan, je kunt ook bidden om genezing, maar 
bidden om genezing kan vals klinken, ook al is het zuiver bedoeld. Dat is de eerste 
valkuil. En een tweede valkuil is het feit dat koning Hizkia in zijn gebed noemt dat hij 
altijd oprecht heeft geleefd, Gods wil heeft gedaan. Dat is mooi, en misschien ook 
wel waar. Maar als dat de voorwaarde is dat hij er 15 jaar bij krijgt en anderen niet, 
veel anderen niet, dan is dat ook oneerlijk. Want die anderen, voor zover ik ze ken, 
hebben ook echt wel oprecht geleefd en leven nog steeds oprecht. Goed, dit verhaal 
geeft mij dus moeite. Ik heb er moeite mee als mensen sterven voor hun tijd, voor 
mijn gevoel voor hun tijd. Ik heb er moeite mee als dat dreigt. 

Nu moet ik er wel iets bij zeggen: het feit dat Hizkia zo goed heeft geleefd, hij noemt 
het in zijn gebed, dat feit is niet noodzakelijk een voorwaarde dat hij er 15 jaar bij 
krijgt. Jesaja, de profeet, noemt het niet. Dus misschien kan die angel er uit. En er is 
meer. Dit verhaal staat niet op zichzelf, dit verhaal is onderdeel van wel drie of vier 
hoofdstukken. Die hadden we allemaal kunnen laten lezen, maar dat was wat veel 
geworden. De drie hoofdstukken beschrijven de dreiging dat Jeruzalem zal worden 
ingenomen door een vijandig leger, en dat die dreiging weggaat. En het volk van 
Judea zal blijven bestaan, zo wordt beloofd en gezegd. 

De dreiging van de dood van koning Hizkia wordt uitgesteld en dat past dan in de 
belofte van het voortbestaan van het volk. Anders gezegd: de 15 jaren die koning 
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Hizkia erbij krijgt staan ook symbool voor het voortbestaan van het volk en voor het 
voortbestaan van de mensheid, het voortbestaan van de samenleving. Er is dreiging,
en er komt toekomst. Toekomst van God, door God gegeven. De naam Hizkia 
betekent ook iets: God is mijn kracht. Mijn kracht, terwijl hij eerder ziek is en 
verzwakt, zoals je ook mag lezen. De zwakke koning op zijn ziekbed heet: God is 
mijn kracht. Prachtig, en zijn toekomst is verbonden met de toekomst van zijn volk en
meer. 

De koning is ziek. Dat is bedreigend. Ziekte van een mens kan dreigend zijn, ziekte 
kan je bang maken, bang voor de toekomst, de ziekte van de mens naast je doet wat
met jou zelf, soms voel je de pijn van de ander. En niet alleen een mens kan ziek 
zijn. Onze samenleving is voor een deel ziek. Ik las in de krant dat er in Nederland 
een bedrijf is waarin medewerkers vier uur achter elkaar moeten werken zonder iets 
te drinken en zonder naar het toilet te mogen. Moderne slavernij denk ik dan, en dat 
is ziek. Ik las in diezelfde krant over een jongen van 14 die suicide gepleegd heeft en
waarschijnlijk omdat er een naaktfoto van hem op internet te zien is. Sexting, een 
nieuw woord, een mogelijkheid om te chanteren. En ook dat is ziek, en bedreigend. 
Onze samenleving is voor een deel ziek en het is aan ons om dat te genezen, want 
die ziektes kunnen wij genezen, die wel. 

Het verhaal van koning Hizkia leert ons dat er ondanks alles voortgang is, toekomst 
ondanks alles. En kun je dat zien? Die jongen die een einde aan zijn leven maakte, 
zag duidelijk geen toekomst voor zich, of een toekomst die hij niet wilde. Soms ziet 
een mens het gewoon niet, verblind als je kunt zijn door dat wat er is en wat je 
overkomt. Koning Hizkia draait zich om en ligt met zijn hoofd in de richting van de 
muur, hij ziet dus niet zoveel. De leerlingen van Jesus horen Jesus vertellen over 
toekomst, maar zien het niet, begrijpen het niet, ze kunnen het niet bij elkaar 
brengen. 

Nu heeft Jesus ook wel iets heel bijzonders verteld, wat ook nauwelijks te vatten of te
bevatten is. Hij spreekt over zijn eigen toekomst, over zijn lijden en sterven, over het 
feit dat hij zal worden bespuwd en gegeseld, en dat hij na zijn dood zal opstaan, op 
de derde dag. Dat is ook wel heel bijzonder, en het is voor ons denk ik, nog een 
behoorlijk raadsel hoe dat kan, hoe dat kon, en hoe je daar als gelovige mee om kunt
gaan. Kun je dat zien, die voortgang, die toekomst? De opstanding van Jesus is ook 
symbool voor de voortgang van de mensheid, de voortgang van het leven, eeuwig 
leven. Ja mooi, maar kan ik het zien, kan ik het begrijpen, echt vatten? Of lijk ik op 
die leerlingen. 

De bedelaar, de blinde bedelaar, die ziet het wel. Hij vraagt wat er aan de hand is, 
hoort dat Jesus voorbij komt, en roept: Kyrie eleison. Hij stopt niet met roepen, ook al
wel men dat hij wel stopt. Nee, steeds harder roepen. Hij ziet het, deze blinde, en 
gaat zien. Hij ziet toekomst voor zich en gaat toekomst zien, maar of je dat als lezer 
van het evangelie begrijpen kunt?

We zien wel wat er komt, we zullen toekomst zien, dat wat naar ons toekomt. We 
zullen ook wel verstaan, al is het misschien nu nog niet. Er komt nog veel op ons af, 
ziekte en gezondheid, vragen en antwoorden, in dit leven dat van tijd tot tijd een 
raadsel is, maar wel in het licht van Gods ogen. Onze levensweg, met een begin en 
een einde, zoals wij dat zeggen.
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Ik noemde in het begin van deze preek de mensen die ik ken die ongeneeslijk ziek 
zijn, ik noemde ook de pijn die ik voel als ik aan hen denk en het verhaal van koning 
Hizkia hoor of lees. Ongeneeslijk ziek, heb je dan ook toekomst? Kun je dan ook zien
wat er komt? Als je weet van een levenseinde, van jouw levenseinde. Maar....dat 
geldt voor ons allemaal, dat levenseinde. We weten alleen niet de dag en ik weet ook
niet of het wel zo leuk is als je weet dat je nog precies 15 jaar te gaan hebt. Maar dat 
terzijde, we weten allemaal van een levenseinde. 

Ik geloof dat het einde van het leven niet het einde is. Ik geloof dat de toekomst van 
het volk, de toekomst van de mensheid, ook de toekomst is van de mens als individu,
als persoon. De mens, elk mens, verbonden met verleden en met toekomst. Ons 
leven blijft in de stroom van de tijd, mijn leven in de stroom van de tijd, in het licht van
Gods ogen en in het licht en de ruimte van Gods koninkrijk. In de stroom van de tijd, 
in de opstanding van Jesus en die opstanding gedenken en vieren we met Pasen, 
maar die opstanding is van alle tijden en voor elk mens. Jesus staat elke dag weer 
op, het hele jaar door is het pasen. En in het levenseinde is er ook het toevertrouwen
aan de God van koning Hizkia, aan de vader van Jesus, de Drieëene, Vader, Zoon 
en Heilige Geest. In het levenseinde en daarvoor en daarna het toevertrouwen. En 
dan zullen we zien wat er komt. 
Toekomst gaat nooit voorbij. Amen. 
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