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Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Roep luidkeels, zonder je in te houden. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, 
aan het volk van Jakob zijn zonden. Een oproep aan de profeet en door de profeet. 
Vertel het volk wat ze fout doen, vertel ze luidkeels hun zonden. En dus temidden 
van het volk, voor het volk en door het volk, want de profeet hoort bij het volk. En als 
wij dat zouden doen? Luidkeels bekend maken wat mensen fout doen, wat wij zelf 
fout doen, onze zonden zal ik maar zeggen, maar zeker ook die van anderen. 

Vanuit de kerk zouden we dat kunnen doen, wij als kerkelijke gemeente richting de 
overheid om maar iets te noemen. Ik weet niet of het ons in dank wordt afgenomen 
en of het wel zo gezellig wordt. Maar feit is wel dat het regelmatig gebeurt, dat 
noemen van wat fout is. En dan niet vanuit de kerk, maar meer buiten de kerk. De 
krant staat er vol mee, met alles wat mensen fout hebben gedaan, met de 
misstappen, de uitglijders. Heeft iemand een verkeerde berekening gemaakt omtrent 
de AOW-leeftijd, breeduit en luidkeels wordt het uitgemeten, vooral om er 
partijpolitiek voordeel uit te slaan. 

Fouten en misstanden, de krant staat er vol mee wat dictators doen, wat 
machthebbers goed doen ook maar meestal de wantoestanden. En wij, in de kerk, 
wij zwijgen, wij zwijgen als het gaat om fouten die de overheid maakt, wij zwijgen als 
het gaat om het onrecht dat aan palestijnen wordt gedaan, wij zwijgen als het gaat 
om het feit dat in Nederland voedselbanken nodig zijn, wij zwijgen als het graf. Wij 
zwijgen en aan de andere kant praten we heel veel, we vergaderen ons suf, we 
schrijven rapporten, maken verslagen, geven prognoses, maken begrotingen, maken
rekeningen, maken werkplannen, scholingsplannen en noem maar op om. En het 
liefst digitaal natuurlijk, en dan maar hopen dat de wifi het doet.

We praten veel en schrijven veel, maar wij verheffen niet onze stem als het gaat om 
onrecht. Ja, een handtekening in het kader van een actie van Amnesty International, 
dat nog wel, maar ja, daar val je ook geen buil aan. En soms helpt het echt, en dat is 
mooi, maar degene die de handtekening zet, loopt geen risico. Maar de fouten 
erkennen, eigen fouten erkennen en bij de ander benoemen, dat geeft wel risico. 
Eigen fouten nog het meest, want dat maakt je zo kwetsbaar en je moet alles 
kunnen. De fouten bij de ander benoemen, het kan de relatie schaden en misschien 
betaalt die ander dan niet meer voor kerkbalans en dat moeten we ook niet hebben. 
Nee, liever houden we onze mond. 

Het gedeelte uit Jesaja dat is gelezen is meer dan 2000 jaar oud en ook enorm 
actueel. Zoals zoveel bijbelverhalen en gedeelten, oud en tegelijk actueel. Ziet God 
dan niet dat ze vasten, dat ze zo vreselijk hun best doen? Nee, want het vasten is 
niet in de haak. Op vastendagen drijven ze nog handel, en beulen ze de arbeiders af.
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Is dat niet de 24-uurs-economie? Altijd beschikbaar, altijd bereikbaar moeten zijn? Ik 
hoorde laatst dat jonge mensen in onze tijd opvallend vaak een burn-out hebben. 
Zou dat niet ook gewoon te verklaren zijn doordat wij ons zelf en de ander opjagen? 
En dan beulen we niet alleen de arbeiders af, maar ook onszelf in een dwangmatige 
noodzaak van eindeloze groei, totdat de wereld leeggeschept is en de aarde 
uitgeput. Op deze manier zijn wij ook niet vrij, nooit vrij, nooit vrij van onze eigen 
dwangmatigheden. 

Onder het vasten strijden en ruzieën jullie. Ik moet denken aan politici, die onder het 
mom van het landsbelang elkaar vliegen afvangen om zo sterker te willen zijn dan de
ander. En dat doen ze zeven dagen per week, dus ook onder het vasten. Jesaja zegt
als profeet namens God dat het anders kan en anders zal. Het vasten gaat om het 
losmaken van misdadige ketens, het vasten gaat om bevrijding, het delen van het 
brood met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis en meer diaconale
dingen. Maar om te beginnen in het kader van bevrijding, vasten en daarmee kerk 
zijn. En daar mag je aan verbinden de bevrijding van de angst, de angst die maakt 
dat je als kerk zwijgt, terwijl je zou moeten spreken. Bevrijding ook van de vinger die 
beschuldigend wordt uitgestoken en bevrijding van kwaadsprekerij. De vinger die 
beschuldigend wordt uitgestoken hoort bij de mens die zich boven de ander stelt, de 
kwaadsprekerij hoort bij de mens die de ander in een kwaad daglicht wil stellen, de 
ander wil neerdrukken. Ook ongelijkheid dus.  

Zo spreekt Jesaja en zo kunnen wij het horen. Een oproep tot bevrijding van alles 
wat ons klem houdt. Bevrijding van de angst die ons belemmert om te spreken. En 
daarbij hoeven we ons niet boven de ander te plaatsen alsof wij macht zouden 
hebben maar dan anderen, nee de beschuldigende vinger hoeft het echt niet te zijn, 
maar wel het openen van de mond als het gaat om onrecht, als het gaat om een 
reactie wat de ander met ons, met jou of met mij doet. Ook al wordt het er niet 
gezelliger op. 

In de woestijn was het volgens mij ook niet zo gezellig. Niet voor Jesus in ieder 
geval. Hij maakt in de woestijn een proces door, een proces als van zijn volk. Leren 
de zin van het bestaan, de zin van zijn bestaan, de zin van zijn weg door het leven, 
leren de uitdagingen te zien en te horen en de verleidingen te weerstaan. En de 
verleidingen die Jesus hoort en ziet hebben vooral te maken met macht. Met het 
gebruiken van macht voor eigen comfort, het gebruiken van macht om boven 
anderen te staan en niet als een gelijke. 

En de laatste verleiding is het ergst, alle koninkrijken aan jou gegeven als je knielt 
voor de satan. Hoe eenvoudig was dat geweest? Even knielen, de ziel verkopen, en 
je hebt alle macht. Nou ja, die macht was dan ook gelijk weer weggeweest, was een 
wapen geworden in de handen van de kapotmaker, de vernieler. Satan is niet het 
duiveltje met wat rare hoorntjes op het hoofd, satan is dat wat Gods werk kapot wil 
maken, satan is dat wat Gods wil weerstreeft en kent veel gezichten. 

Jesus heeft macht, zijn macht is niet om over anderen te heersen, zijn macht is om te
bevrijden, en dat wordt steeds meer zichtbaar in die woestijn. In de woestijn wordt 
zichtbaar waar het echt om gaat en als wij mensen voor onszelf zien en gaan zien 
waar het echt om gaat, dan zijn wij in een symbolische woestijn. En in die woestijn 
kunnen wij vrij worden, omdat Jesus ons vrijmaakt. In de woestijn gaan wij zien, 
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onverwacht misschien en ongedacht. Woestijn kan overal zijn, zoals vasten op elk 
moment, het vasten dat bevrijdt. 

Afgelopen zondagmiddag heb ik iets bijzonders meegemaakt. Een spiritueel moment
op een plaats en bij een gelegenheid waar ik het absoluut niet had verwacht. Ik was 
niet hier in Borne, ik was ergens anders. En ik stond aan de kant van de weg, niet 
alleen, velen met mij, maar ik kende er niemand en volgens kende niemand mij. 
Mensen waren vrolijk, mensen vierden een soort feest. En het was absoluut geen 
probleem dat ik er bij stond, ik voelde me veilig. En op een moment bood iemand me 
een borrel aan, en later wat hapjes. De borrel nam ik niet, want ik moest nog 
terugfietsen. Men deelde met elkaar wat er was. Het leek me toe dat er geen rangen 
of standen waren, mensen vanuit verschillende culturen vierden feest. Het was iets 
van samen. Samen mens zijn in beslist een zekere mate van vrijheid. Met elkaar en 
dan is volgens mij God niet ver weg. Dat was voor mij een spiritueel moment en ik 
had nooit, maar dan ook nooit verwacht dat ik zo'n moment zou meemaken tijdens 
de carnavalsoptocht in Oldenzaal. Onverwacht en ongedacht. Amen. 
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