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titel: Geloof in gerechtigheid. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Mooi hé, die projecten waarover is verteld. Mooi, projecten die op verschillende 
plaatsen in de wereld hoop brengen en ook toekomst voor mensen en kinderen. 
Mooi, dat dat kan en ook gebeurt. Alleen ook jammer dat het nodig is. Jammer dat de 10 
wereld niet volmaakt is.  
In de lezingen van vanmorgen komt ook naar voren dat de wereld niet volmaakt is. 
En dat de samenleving niet volmaakt is. In de tijd van de profeet Jesaja was dat niet 
zo, in de tijd van Jesus was dat ook niet zo, en ik ben bang dat dat in elke tijd zo is. 
Niet volmaakt, de wereld niet, de samenleving niet, de mens niet. Jesaja leefde in de 15 
8e eeuw voor Christus, deze Jesaja tenminste, en hij vertelt over vorsten die als 
schurken zijn, vorsten die het houden met dieven, die steekpenningen aannemen, ze 
bieden wezen geen bescherming en het lot van weduwen laat hen koud. Vorsten dus 
die vooral aan zichzelf denken en die zich niet bekommeren om de zwakken, om de 
wezen en de weduwen die symbool staan voor de zwakken in de samenleving. Zulke 20 
vorsten dus, machthebbers, en in onze tijd zijn er ook zulke machthebbers. Niet 
allemaal, ik zou onze koning beslist niet zo'n machthebber willen noemen, maar 
zulke machthebbers zijn er wel. Ik noem geen namen, ik noem geen land, u kunt dat 
zelf wel bedenken. En ik ben bang dat elke tijd zulke machthebbers kent of heeft 
gekend. En daarom is een project dat toekomst biedt aan de zwakken in de 25 
samenleving een mooi project, het gaat in tegen machthebbers van welke soort dan 
ook die kinderen of anderen klein of zwak houden. Want dat een kind niet naar 
school kan omdat het geld moet verdienen, dat is ergens te wijten aan het systeem 
dat er is en dat door iemand in stand wordt gehouden. En of dat een plaatselijke 
machthebber is of een landelijke machthebber of een machthebber uit een ander 30 
deel van de wereld, dat weet ik niet. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat de 
goedkope kleding die ik koop er toe bijdraagt dat in India een kind niet naar school 
kan. En als dat zo is, dan ben ik die machthebber met mijn portemonnee. En nu mij 
verteld is van dit project kan ik niet meer zeggen dat ik het niet weet.  
Laten we zien wie er in zijn recht staat....zo begint het gedeelte uit Jesaja van 35 
vanmorgen. Recht....rechtvaardigheid. Even nog over die projecten. Dat dit gebeurt, 
is mooi, en het is geen liefdadigheid van ons. Het is geen barmhartigheid, niet een 
soort goede daad van ons. Nee, het is gerechtigheid, wij moeten dit doen als rijke 
westerse mensen. Diakonaat, werelddiakonaat is de dienst van barmhartigheid en 
soms is het een verplichting. Dan worden wij verplicht om te helpen, omdat we 40 
daarmee een schuld inlossen. En wij hebben een schuld ten opzichte van wat ik voor 
het gemak maar even de derde wereld noem. Wij zijn rijk geworden, als land, 
vanwege onze koloniën. Daar hebben wij goed aan verdiend onder andere in de 
gouden eeuw. Niet dat iedereen er evenveel van profiteerde, maar als staat hebben 
we er goed van kunnen leven. En als wij de koffie te goedkoop willen drinken, dan 45 
profiteren we nog steeds van arme koffieboeren.  
Daarom, zo spreekt de Heer, zo zegt Jesaja, zal ik me wreken op mijn 
tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden, al je vuil verwijder ik, ik zuiver je 
zilver met loog. Je mag toch hopen dat dit vooral symbolisch is en niet gaat over ons. 



Nee, dan is het goed dat deze projecten er zijn en dat wij daar mooi aan bijdragen. 50 
Ja, het is ook goed dat wij als land aan ontwikkelingssamenwerking doen, als het 
maar niet teveel is. Het moet niet boven een bepaald percentage komen, want 
anders wordt het te gek. Het moet wel leuk blijven, dat inlossen van onze schuld.  
Jesaja spreekt ook een droom uit. God die de rechters en raadgevers tot inkeer 
bengt en de stad Jeruzalem zal een stad van gerechtigheid zijn en een stad van 55 
trouw. Ja, Jeruzalem, de stad waar Joden en arabieren wonen, de stad met 
verschillende wijken, de stad waar apartheid is in onze tijd, die stad zal een stad van 
gerechtigheid en een stad van trouw zijn. Jeruzalem als het middelpunt van de 
wereld, zo is lang gedacht, Jeruzalem als symbool voor de wereld, deze wereld als 
een stad van gerechtigheid en een stad van trouw. En wij dus als inwoners van die 60 
stad, van die wereld. Als God raadgevers en rechters tot inkeer brengt, en op die 
manier het zilver met loog zuivert, dan brengt God ons ook tot inkeer. Dan zullen wij 
gerechtigheid doen, dan zullen wij vredestichters zijn, dan zullen wij onze schuld 
inlossen en niet meer Gods vijanden zijn. Die zending, die boodschap van heil, die 
komt naar ons toe. Die brengt de profeet Jesaja ons, vanuit zijn tijd naar onze tijd, 65 
zoals wij zijn.  
Zending en werelddiakonaat gaan dus samen. En ontwikkelingssamenwerking, ja, in 
één adem genoemd. En in het gedeelte uit het evangelie van Lucas komt dat vreemd 
genoeg ook voor, op een bijzondere manier. Jesus spreekt de woorden die hij 
spreekt en hij vertelt over een dreigende toekomst voor Jeruzalem. Jesus voorziet en 70 
voorzegt de verwoesting van de stad. Er zal geen steen op de andere blijven staan. 
Omdat men de ontferming van God niet heeft herkend. Ja, een straf op de zonde. En 
inderdaad is Jeruzalem verwoest, al weet ik niet of dat een straf van God was. Ik 
geloof niet zo in straffen van God. En Jesus krijgt ook niet helemaal gelijk, niet 
letterlijk tenminste. Geen steen op de ander, nou, gelukkig is er nog de klaagmuur 75 
waar wel degelijk nog stenen op elkaar staan en je briefjes met gebeden tussen de 
stenen kunt schuiven. En waar je als man niet met onbedekt hoofd mag naderen. 
Jesus krijgt niet helemaal gelijk, maar zijn boodschap is wel duidelijk en is ook een 
vermaning naar zijn tijdgenoten, zijn boodschap is zending. En als hij de handelaars 
uit de tempel wegjaagt, dan is dat een daad van gerechtigheid, een daad van 80 
diakonaat dus, want gerechtigheid is diakonaat en diakonaat is gerechtigheid. Een 
daad van gerechtigheid voor de tempel. Jeruzalem is verwoest maar Jeruzalem is 
weer gebouwd en in Jeruzalem zijn er wel degelijk mensen die de tijd van Gods 
ontferming hebben gezien, in Jeruzalem is geloof, is spiritualiteit. Niet dat je het 
Jeruzalem van nu een stad van trouw en gerechtigheid mag noemen, nee, dat niet, 85 
maar er zijn wel degelijk mensen van liefde, joden, arabieren en christenen. En 
buiten Jeruzalem ook. Mensen die delen, die een maaltijd delen, een sabbatsmaal 
delen met voor hen onbekenden. Mensen, die hun spiritualiteit laten zien en laten 
ervaren wat het is om te zegenen en tot zegen te zijn. Jeruzalem was in de tijd van 
Jesaja niet de volmaakte stad en in de tijd van Jesus niet en is het ook niet in onze 90 
tijd, maar de  gerechtigheid is niet totaal afwezig. Er is gerechtigheid aanwezig, niet 
in alles, maar wel aanwezig in alle gebrokenheid. In de wereld is gerechtigheid niet 
totaal afwezig, maar in stukken en brokken is het zichtbaar en wordt het zichtbaar als 
een zegen die gegeven is en gegeven wordt. In mensen is het zichtbaar, ook in 
mensen die een schuld inlossen. En de schuld die niet afbetaald kan worden, omdat 95 
die te groot, die schuld wordt kwijtgescholden, als teken van zegen, als teken van 
Gods liefde.  
Gods liefde is het dat het zilver zuivert, dat gerechtigheid aan het licht brengt, ook 
gerechtigheid in mensen. Gods liefde is het dat deze zending aan het licht brengt en 



duidelijk maakt. Gods liefde is en dat is niet altijd lief en zacht, God is geen zachte 100 
heelmeester. Gerechtigheid houdt soms in dat de harde waarheid gezegd wordt en 
dat wij worden gecorrigeerd. Diakonaat is ook niet altijd lief. Diakonaat en 
gerechtigheid betekent soms ook dat machthebber de waarheid moeten horen, dat 
de overheid terecht gewezen moet worden, dat wij het moeten horen, dat ik het moet 
horen. 105 


