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titel: Bevrijd van angst 
 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Een kind van zeven weken oud lag in de armen van haar moeder. Het kind huilde. 
Haar moeder troostte haar door kusjes, aandacht, contact. Ze gaf bescherming. 10 
Zomaar een beeld dat ik zag, vlak bij me, deze week. Een kind dat werd getroost. En 
voor ons allemaal geldt dat huilen één van onze eerste activiteiten is geweest. Huilen 
en de meesten van ons werden getroost. Ik las ergens in een boek dat de 
aanwezigheid van de moeder bij haar kind  en de troost en de bescherming een 
begin kan zijn van geloof, geloof in God. Bescherming, het is één van de eerste 15 
levensbehoeften.  
 
Ja, bescherming, een dak boven je hoofd, genoeg te eten en te drinken, kleding, 
veiligheid, eerste levensbehoeften, en als ze niet voldoende aanwezig zijn of ze 
dreigen weg te vallen, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met de mens die 20 
geconfronteerd wordt met honger? Radeloosheid, angst in de ogen en de neiging om 
alles te pakken wat maar te pakken is. Vluchten naar betere oorden, hopen op de 
goedheid van anderen. Wat gebeurt er met de mens die geen dak boven het hoofd 
heeft? Angst om de nacht niet veilig door te kunnen brengen, je kunt zomaar 
bestolen worden van dat weinige dat je nog hebt. Wat gebeurt er met de mens die 25 
zich niet veilig voelt? Ook angst, angst voor de dreiging van wat dan ook. Er is nogal 
wat angst in het menselijk leven.  
 
Wij sluiten onze huizen af met sleutels en sloten omdat we bang zijn dat er anders 
indringers zullen zijn, die onze spullen meenemen. Wij willen een dak boven ons 30 
hoofd omdat ons dat beschermt tegen al te drastische weersomstandigheden en om 
veilig te zijn voor de mens die geweld wil gebruiken. Geweld kan trouwens ook een 
reactie zijn op angst, angst voor de medemens, angst voor die ander die zo heel 
anders is en die je een ongemakkelijk gevoel geeft. Angst in zoveel soorten. Ik las in 
de krant over de angst voor vier hongersnoden, de angst dat onze computers 35 
gehackt worden, de angst die maakt dat er onnodig voedsel wordt weggegooid, en 
ga zo maar door. Angst in het menselijke bestaan. Het lijkt er gewoon bij te horen.  
 
In het verhaal van Israël dat uit Egypte wegtrekt komt ook angst voor. Als de dood 
zijn ze voor het achtervolgende leger Egyptenaren met paarden en ruiters, als de 40 
dood en dat is trouwens niet vreemd. Want angst is vaak helemaal niet vreemd, 
angst komt ergens vandaan, uit ervaring wellicht. Als de dood voor de Egyptenaren, 
want er is geen moeder die hen kan beschermen, nee, de moeders zijn waarschijnlijk 
net zo bang.  
 45 
En de Egyptenaren worden bang als ze op de bodem van de drooggevallen zee zijn 
en merken dat ze vastlopen. “Laten we vluchten, de Heer steunt de Israëlieten.” 
Bang op de bodem van de drooggevallen zee en de Israëlieten zien links en rechts 



van hen het water als een muur. Watermassa's, de zee, symbolen van leven en van 
dood, levenbrengend water, en tegelijkertijd de geheimen van de zee en niemand 50 
weet wat er in aanwezig is, maar het gevaar schuilt. Zo in het jodendom aanwezig, 
de zee als bedreiging. Links en rechts het water als muren en jij, ja jij, mag er tussen 
door. Het hart klopt je in de keel. Angst, maar wel gaan. En de engel van God is 
aanwezig tussen het leger van de Egyptenaren en het volk van Israël. En ook de 
wolkkolom, die Gods aanwezigheid aanduidt is op die plaats. Aan de ene kant 55 
verlichtend, aan de andere kant duisternis, een gitzwarte wolk.  
 
Een gesprek tussen Jesus en de Joden. Nou ja, gesprek? De Joden lijken Jesus niet 
te begrijpen en reageren met het oprapen van stenen om naar hem te gooien. De 
Joden, bij de evangelist Johannes zijn dat de Farizeeën, dus niet het hele joodse 60 
volk. Maar goed, stenen oprapen om te gooien en eerder al hebben ze gezegd dat 
Jesus bezeten is. Jesus vertelt veel, ook veel over zichzelf en vertelt dat wie zijn 
woord bewaard de dood nooit zal zien. Ongehoorde woorden, en Jesus maakt het 
zichzelf niet gemakkelijk. Hij plaatst zich dicht bij God, noemt God zijn vader en dat is 
niet zoals het in het jodendom kan. Jesus brengt hier een soort revolutie teweeg, een 65 
theologische revolutie. En roept dat ook angst op? Reageren deze Joden vanuit 
angst? 
 
In de geschiedenis van het Jodendom en in de geschiedenis van de kerk is het vaker 
voorgekomen dat iemand met iets heel nieuws kwam, met een revolutie in het 70 
denken en in het geloof. En reacties zijn dan soms heel heftig. Zo heftig reageerde 
men soms op profeten, zo heftig reageerde men op mensen als Luther. Iets nieuws, 
iets anders dan het bekende en vertrouwde, angst kan het gevolg zijn. En niet alleen 
in de kerk, of in het geloof, in de theologie, ook daarbuiten. Ik geef één voorbeeld: de 
boodschap dat wij anders om moeten gaan met de fossiele energiebronnen is geen 75 
nieuwe boodschap. De boodschap dat de aarde opwarmt is geen nieuwe boodschap 
meer, maar wel een ongemakkelijke waarheid. Want het betekent dat wij anders 
moeten gaan leven, en waarschijnlijk minder welvarend. En als je dat niet wilt horen 
dan zeg je gewoon dat het allemaal niet waar is en dat de ander bezeten is, gek, de 
linkse kerk in onze tijd en taal.  80 
 
Ongehoorde woorden spreekt Jesus en wat zegt hij dan: Als iemand mijn woord 
bewaart, zal de dood nooit zien. En hij vertelt dat Abraham blij was met de komst van 
Jesus. Abraham, maar die is toch allang niet meer in leven? Heeft Jesus dan geleefd 
bij God voordat hij ter wereld kwam? Ja, zo kun je het eerste hoofdstuk van 85 
Johannes wel lezen. Maar het mag ook anders, en ruimer. Jesus bedoelt in ieder 
geval ook dat Abraham weliswaar gestorven is, maar ook leeft. De dood is niet het 
laatste. En zijn gespreksgenoten denken veel in het hier en nu van hun tijd, Jesus 
denkt ruimer, naar verleden en toekomst, naar eeuwigheid.  
U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben? Een retorische vraag, die 90 
alleen met “nee” beantwoord kan worden. Maar Jesus beantwoord hem met “ja”. Op 
een bijzondere manier, die inderdaad noemt dat Jesus eerder bij God was dan dat hij 
op aarde leefde. En Jesus, hij is niet van gisteren. Ik bedoel daar mee dat Jesus in 
zich verbindt het goddelijke en het menselijke en daarmee symbool is voor de 
verbinding tussen God en mens. En die verbinding is van voor Abraham en na 95 
Abraham, van voor het begin van onze jaartelling en daarna, die verbinding is van 
alle tijden. 
 



U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben? De vraagstellers die deze 
vraag aan Jesus hebben gesteld zullen nooit hebben vermoed dat 2000 jaar later 100 
deze vraag echoot in het gebruik om bij iemand die 50 wordt een Abraham of Sara in 
de tuin of voor het huis te plaatsen. Want dat gebruik, dat we regelmatig ook in ons 
dorp zien, komt uit deze tekst. Via een omweggetje, maar toch.  
 
En de angst? Alle angsten die ik genoemd heb en er zijn er veel meer? Ik krijg het 105 
vermoeden dat Jesus hier niet bang is, geen angst heeft en vrijmoedig spreekt, wat 
er ook komt. De dreiging raakt hem niet, hier niet, nu niet. Bevrijd van angst, zo leeft 
hij, in dit hier en nu. En daarin mogen wij hem ook volgen, leven bevrijd van angst, al 
is het dan met vallen en opstaan. En daarmee bedoel ik niet dat onszelf en onze 
bezittingen niet mogen beschermen, nee, daarmee bedoel ik dat ons leven 110 
beschermd en beschut is, hoe dan ook. Ook in de honger, ook in het geweld, omdat 
ook dan het leven niet verloren gaat, niet bij God verloren gaat.  
Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Ja, wie in Jesus gelooft, in zijn 
leven, in zijn weg, in zijn manier van leven, vol vertrouwen de weg gaan. Dat is 
anders dan het herhalen van een geloofsbelijdenis, dat is een weg om te gaan, zelfs 115 
voor iemand die zichzelf niet gelovig vindt.  
 
Bevrijd van angst, is dat een droom? Een droom van een bezetene? Bevrijd van 
angst, als het jonge kind dat op de arm van de moeder of de vader in slaap is 
gevallen, in alle ontspanning slaapt. Zo leven, laat die droom waar zijn, zo verbonden 120 
met Jesus en met God, als mens met het goddelijke. Amen.  
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