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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Al wandelend door de wijk waar ik woon merk ik opeens dat er al eikeltjes op de 
grond liggen, terwijl het nog maar 6 augustus is. Is dat een voorbode van een nieuw 
seizoen, voorbode van de herfst terwijl het naar mijn beleving nog volop zomer is en 10 
ik nog nauwelijks bekomen ben van de hitte? Of is het een teken van grote droogte 
en vallen de eikeltjes nu eerder dan anders. Ik zie trouwens ook al dorre bladeren 
liggen en hier en daar een gevallen tak. De tijd gaat gewoon door, een nieuw seizoen 
zal er vast wel komen. De herfst met dagen die korten, lagere temperaturen, 
pepernoten in de winkel en ongetwijfeld de discussie over zwarte piet, ik kan er niet 15 
op wachten.  
Een nieuw seizoen, maar is dat ook iets nieuws? Tot op dit moment heb ik feitelijk 
geen nieuwe dingen gemeld. Dit komt elk jaar wel weer een keer terug in de 
kringloop van de tijd, de kringloop van het jaar, de kringloop van de natuur zoals dat 
bij ons hoort in dit deel van de wereld. Geen nieuwe dingen, geen echt nieuwe 20 
dingen, anders dan dat de profeet Jesaja in Gods naam noemt. “Zie ik schep een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, en dan komen er prachtige beelden en 
schitterende vergezichten. Geen geween, geen geweeklaag, ieder mens wordt oud 
en sterft pas als men van het leven verzadigd is als 100-jarige. Men bouwt huizen om 
er zelf in te wonen, plant wijngaarden om zelf van de opbrengst te eten, de arbeid is 25 
niet tevergeefs wil dat zeggen. De arbeid is niet tevergeefs ook niet als een ander 
ervan meeëet. Een leven dat schitterend is en niet als oneerlijk wordt ervaren. En 
zelfs in de natuur is het peis en vree. Niet meer opgejaagd worden, in vrede en 
daarmee in vrijheid samenleven. Dat is nog eens iets nieuws, een prachtig beeld 
zomaar voor onze ogen geserveerd, een beeld van vrede en vrijheid, om te 30 
omarmen. Een nieuw beeld ook al is het 2500 jaar oud, een nieuw beeld omdat het 
zo nog nooit is gerealiseerd en ontstaan, een beeld van schepping en herschepping. 
Een beeld als een uitdaging ook, zo kan het ook, zo zal het zijn. Een beeld van 
vrijheid, omdat niemand meer bang voor de ander hoeft te zijn, het lam niet voor de 
wolf, schaapherders hoeven hun kudde niet te beschermen met dure hekken of 35 
schrikdraad, nee, allemaal niet nodig. Vrijheid en daar hoort vrede bij.  
En de lezing uit Lucas ligt in dit verlengde. Ja, op het eerste gezicht niet. Want het 
begint er wel mee dat je niet bang hoeft te zijn, ook al hoor je bij een kleine kudde, 
maar dan gaat het over bezit en aalmoezen. Verkoop je bezittingen en geef 
aalmoezen, wees barmhartig dus. Nou ja, verkoop je bezittingen....dat past bij het 40 
beeld dat het niet lang meer zal duren voordat het koninkrijk van God inderdaad in 
volle glorie gestalte zal krijgen en wellicht meende Jesus dat zelf ook. Maar...verkoop 
je bezittingen, het klinkt in onze tijd en wereld niet als heel verstandig, economisch 
gezien en zeker niet als je de opbrengst weggeeft. Bovendien, stel dat iedereen dat 
doet, de economie gaat op zijn kop. Want wie zal het kopen als iedereen wil 45 
verkopen? Economen en econometristen zullen hun wijze hoofd schudden bij dit 
advies in het evangelie naar Lucas. Dit economische advies. Ja, en in het evangelie 
naar Lucas staan wel meer uitdagende dingen als het gaat om arm en rijk, om bezit 
of juist geen bezit. Als je het evangelie naar Lucas vertaalt naar onze nederlandse 



politieke en economische situatie en dan zeker ook gerekend naar de politieke 50 
partijen, dan kom je niet direct uit bij de rechtse partijen en ook niet bij het CDA. Ja, 
de evangelist Lucas is me er eentje, dat begint al bij zijn kerstverhaal met de herders. 
Maar dat komt later in het jaar.  
Een raar economisch advies dus, maar ook wel uitdagend. Want het laat ook vrijheid 
zien. Het laat de vrijheid zien van het economische systeem, in die zin dat jij als 55 
mens vrij bent van dat systeem. En dat is uitdagend en ook moeilijk maar het heeft 
ook wel iets heel moois. Stel dat je inderdaad lak kunt hebben aan dat economische 
systeem waarin alles draait om eindeloze groei en een eindeloos verzamelen van de 
kwartjes en waarbij alles in geld moet worden uitgedrukt behalve wanneer het om het 
milieu gaat. Want het uitdrukken van milieuschade in geld kost de economie teveel 60 
en dat doen we dus maar niet. Stel dat je inderdaad lak kunt hebben aan dat 
systeem, het is luxe, dat realiseer ik me, maar het lijkt me fantastisch. Ik hoorde lang 
geleden het verhaal van twee oude mensen die kinderloos waren en een groot 
bedrag leenden op hun huis. Dat grote bedrag gaven ze aan de kerk, in hun ogen 
een goed doel. En zij hadden absoluut niet de intentie om dat grote geleende bedrag 65 
ooit nog eens terug te betalen. Nee, na hun overlijden had hooguit de bank een 
probleem, zij niet. Prachtig toch, als je ze de draak kunt steken met het economische 
systeem, dat van tijd tot tijd doordraait een soort afgod wordt. Prachtig toch als je zo 
de draak kunt steken met de afgod die kapitalisme heet. Ik wou dat ik dat kon.  
En Jesus zegt meer in het evangelie naar Lucas. Jesus verwijst er ook naar dat de 70 
leerlingen als knechten mogen en moeten wachten op de Heer die zal komen. Sta 
klaar.....en ook dat is een teken van vrijheid. De knechten die moeten wachten zijn 
als de slaven die wachten op hun heer en die heer zal hen aan tafel nodigen en hen 
bedienen. Doe je gordel om en houd lampen brandend. Dat verwijst naar het volk 
Israël dat op  het punt staat om het slavenhuis, om Egypte, te verlaten en vrij te zijn. 75 
Tekens die verwijzen naar vrijheid. En wachten op de Heer die komt terwijl je niet 
weet wanneer dat zal zijn, is ook vrij zijn van knellende programma's, vrij zijn van 
knellende schema's en agenda's, vrij zijn om te ontvangen wanneer dan ook. Vrij om 
te zien wat is en wat komt en wie is en wie komt, wanneer dan ook. Vrij om het leven 
te ontvangen als vrije mensen zonder wat voor protocollen dan ook. Vrij om te gaan 80 
staan op het moment dat het kan, vrij om te ontvangen wat naar je toekomt zonder 
dat het vantevoren allemaal op schrift is gesteld en is gegoten in ijzeren wetten en 
voorschriften. Want één ding is zeker, de knecht die wacht op de heer die komt, die 
knecht zal reageren in spontaniteit als de heer komt. Je kunt vantevoren ook niet 
bedenken wat je zult zeggen of zult doen, het komt naar je toe, als een toekomst die 85 
naar je lacht.  
Over deze vrijheid gaat het, dit nieuwe dat begonnen zal worden en naar Jesus' 
woorden al begonnen is, en naar de woorden van Jesaja al begonnen is. Over deze 
vrijheid gaat het in een week waarin de ene aanslag kwam na de andere, in een 
week waarin zelfs wordt opgeroepen tot de doodstraf voor aanslagplegers. In deze 90 
week waarin steeds nadrukkelijker duidelijk wordt dat een handelsoorlog echt een 
oorlog is met zeker ook economische gevolgen. In deze week klinken deze woorden 
en gaat het over deze vrijheid, dit nieuwe begin. En het zal beginnen, op een 
moment, het komt uit Gods hand maar ook uit de handen van mensen als het ware 
doorgegeven als uit Gods hand. Dit nieuwe begin, eeuwenoud visioen, eeuwenoude 95 
droom zal waar zijn en is waar, al verklaart men mij voor gek.  
Een nieuw begin, vrijheid en vrede, zeker als het gaat om wat mensen kunnen, het 
krijgt al gestalte in het delen van brood en wijn. In het delen van brood en wijn, 
waarbij de economie ondergeschikt is en er geen verschil is tussen arm en rijk, in het 



delen van brood en wijn in alle vrijheid en zonder dwang omdat wij vrijgeworden zijn, 100 
vrijgemaakt in de ogen van God en door het leven van Jesus. Amen.  
 


