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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Vrienden van ons hebben in hun tuin stammetjes van appelbomen gebruikt als 
paaltjes. Appelbomen verzaagd en de stammetjes hier en daar neergezet en 
sommige stammetjes lopen weer uit. Of dat een lang leven beschoren is, weet ik niet, 10 
maar het ziet er mooi uit. Wij zagen dat afgelopen weekend en bij de lezingen van 
vanmorgen moest ik daar aan denken, zeker bij de eerste lezing. Want in het deel uit 
Jesaja eindigt het met de woorden: Er blijft slechts een stronk over, en het zaad in 
die stronk is heilig. En ergens anders zegt Jesaja dat er een telg zal opschieten uit 
de tronk van Isaï. Dreigende taal in dit gedeelte, maar ook hoop, hoop op toekomst 15 
die ondanks alles toch is.  
 
Ja, de woorden van de profeet Jesaja, die God tot hem spreekt, deze woorden zijn 
niet direct hoopvol. De profeet gaat naar het volk, zal woorden spreken, maar direct 
zegt hij er bij, dat ze wel zullen luisteren, maar niet zullen begrijpen. Ze zullen wel 20 
zien, maar inzicht is er niet. Geen hoopvolle woorden, die hij daar spreekt in de 8e 
eeuw voor Christus, terwijl het land bedreigt wordt en Assyrië het land dreigt te 
veroveren. Geen hoopvolle woorden, ze horen wel, maar verstaan niet, zien wel 
maar begrijpen niet. Het land zal leeg woorden, de steden en huizen zullen helemaal 
verlaten zijn, de ballingschap wordt aangekondigd en toch ook die zin van dat zaad 25 
in de stronk, iets dat bewaard blijft, iets heiligs.  
 
Dat was in de 8e eeuw voor Christus, een hele tijd geleden dus, en dan kun je deze 
woorden naast je neerleggen als iets van vroeger, voltooid verleden tijd. Want deze 
tijd is toch anders. Wij horen immers wel, en wij zien immers wel, al dan niet met 30 
hulpmiddelen. Want dat is het voordeel van onze tijd, de techniek kan veel en dat is 
een voorrecht boven de tijd van vroeger. Al is het maar het gemak van een 
geluidsinstallatie, ook in deze kapel. Wij horen immers wel en zien immers wel, maar 
is dat wel zo? Ja, ons gehoor is goed of kan worden ondersteund, ons 
gezichtsvermogen ook, eventueel met een bril. Maar zien wij wel scherp, horen wij 35 
wel goed? Er gebeurt veel in onze wereld, in onze tijd, mensen roepen heel wat af, 
mensen schreeuwen zich soms de longen uit het lijf, wanhoop soms, de roep om 
vrede die wreed wordt verstoord door de zoveelste test met raketten. De roep van de 
mens die hulp nodig heeft en die moet wachten totdat iemand van de zorg eindelijk 
eens tijd heeft omdat hij of zij de hele afdeling moet helpen en ook maar één paar 40 
handen heeft. De roep om hulp, die wel wordt gehoord, maar niet direct kan worden 
beantwoord. En daar achter staan de bezuinigingen, de ombuigingen, de zorg die 
betaalbaar moet blijven of betaalbaar moet worden, daar achter staan de 
maatregelen, die worden genomen, het management dat ook moet worden betaald, 
ja, wij zien veel en horen veel, maar begrijpen we ook? En lang leve het 45 
marktmechanisme.  
 
En de vrede, wanneer zullen we die zien en horen? Wanneer zullen we inzien hoe er 
vrede kan worden gesticht, wannneer zal de roep om vrede echt worden gehoord en 



verstaan, ook door machthebbers, die maar wat roepen, die media bekritiseren en 50 
feiten afdoen als nep-nieuws, wanneer zal de roep om vrede echt worden gehoord 
door bijvoorbeeld politici die tijdens debatten eindeloos met hun telefoontjes bezig 
zijn en maar praten en soms krijg je het idee dat zij doof zijn, misschien wel horen, 
maar niet verstaan, niet verstaan wat echt achter de woorden zit.  
 55 
En God, het heilige? Zien wij het heilige, horen wij de stem van God? Het zaad in de 
stronk is heilig, het is beeldspraak om aan te geven, dat het heilige bewaard zal zijn, 
het heilige in ons midden. En ineens zal het zichtbaar worden, zoals die stammetjes 
van de appelbomen uitgelopen zijn, ook als beeldspraak. Zien wij iets van God, 
horen wij iets van God, of is het zo dat wij doof en blind voor God geworden zijn?  60 
Ik heb begrepen dat in onze samenleving bijbelkennis stukken minder is dan eerder. 
Ook theologiestudenten weten soms niet meer dat er een profeet Jesaja heeft 
geleefd. In ieder geval niet aan het begin van de studie. Je mag hopen dat men aan 
het einde meer weet. Ik heb ook begrepen dat de kennis van Hebreeuws en Grieks, 
de grondtalen van de Bijbel naast het Aramees, stukken achteruit gaat en dat veel 65 
predikanten niet meer de tijd en moeite nemen om bijbelgedeelten in die talen te 
lezen. Maar dat wil niet zeggen dat de ervaring van God anders is geworden of 
minder. Kennis van de bijbel, kennis van talen is niet hetzelfde als het zien van iets 
van God of het horen van een stem. Het kan het wel bevorderen, dat wel, tenminste 
dat is mijn ervaring.  70 
 
En hoe kun je dan iets van God zien? Ja, God wordt zichtbaar in zomaar iets, iets dat 
lijkt op zaad in een stronk, heilig. Liefde tussen mensen, tussen mensen in het 
algemeen, tussen twee mensen in het bijzonder. Iets van God zichtbaar in aandacht, 
aandacht voor elkaar, aandacht voor vrede en aandacht voor elkaar is als stichten 75 
van vrede, aandacht voor elkaar is als het doen van recht. Niet het recht van de 
sterkste, nee, het recht van de zwaktste. Aandacht is het spreken van de taal die de 
ander verstaat, de taal die de ander kan verstaan. En Jesus geeft daar een mooi 
voorbeeld van.  
 80 
Men brengt iemand die doof is en gebrekkig spreekt. Jesus is dan in het buitenland, 
buiten Israël en men zal elkaars taal wel hebben verstaan, maar deze man is doof. 
En dan gebeurt er iets heel moois. Jesus spreekt met hem in de taal, in de woorden, 
die hij kan verstaan. Jesus spreekt met hem in lichaamstaal. Hij neemt de man apart, 
weg van de menigte. De dove, hij of zij weet, dat het verstaan in een menigte nog 85 
moeilijker is dan één op één. Jesus neemt de man apart, steekt vingers in zijn oren, 
raakt met speeksel zijn tong aan. Men meende dat speeksel geneeskrachtig kon zijn 
en kinderen hebben de ervaring dat het kusje van moeder op een zere plek 
inderdaad kan helpen. Jesus raakt zijn tong aan, Jesus slaat zijn blik op naar de 
hemel, en de dove kan dat zien. Jesus zucht diep, de dove kan dat zien, Jesus 90 
spreekt “Effatha” en met een beetje geluk kan de dove dat liplezen. Jesus spreekt de 
taal die hij kan verstaan en hij gaat verstaan. Meer nog, hij gaat ook spreken. Dit is 
dan een wonder, maar het begint met de aandacht, met het spreken in de taal die hij 
verstaat, en daarin wordt iets van God zichtbaar. Daarin wordt ook Jesus zichtbaar 
als een voorbeeld van een telg uit de afgehouwen tronk van Isaï, als voorbeeld ook 95 
voor ons. Want wat Jesus doet, die aandacht in de taal die de dove man verstaat, dat 
kunnen wij ook, wij mensen. Daar hoef je geen Hebreeuws voor te kennen, zelfs 
kennis van de bijbel is niet noodzakelijk, het is niet te hoog en niet te diep. Het is 
dichtbij en laat horen en zien. God in mensen.  



God wordt zichtbaar in zomaar iets, dat wat tussen mensen is. Jesaja is profeet, 100 
Jesus was dat zeker ook, Jesus was meer dan profeet, wij zijn profeten als wij iets 
laten zien van God, van God in mensen. Wij zijn dan als stammetjes die uitlopen en 
opnieuw gaan bloeien. En dit wil ik geloven, het onrecht heeft het laatste woord niet. 
De mens die zich doof houdt voor de roep om hulp, die mens zal gaan horen, en 
opstaan en leven. Die mens zal spreken van recht en vrede, zelfs de machthebbers 105 
zullen dat, de grote machthebbers en de kleine machthebbers.  
 
Een bloeiende tuin van vrede, dat beeld komt me voor ogen, een tuin om in te zijn en 
te vertoeven, een tuin om rond te gaan, een tuin als de wereld, de wereld als een 
tuin, als een paradijs. En het zal zijn. Amen. 110 
 

 


