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titel: Uitzicht 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Zou hij een mooi uitzicht gehad hebben? Ik bedoel Mozes die het Abarimgebergte 
heeft beklommen en uit keek over dat land dat aan Israël was beloofd. Zou hij een 
mooi uitzicht hebben gehad? Het gebergte ligt vlak ten oosten van de dode zee en is 10 
niet heel hoog, zo'n 600 meter. Zou hij een mooi uitzicht hebben gehad op dat land 
waar hij niet in mag trekken? En hij weet dat hij zal sterven zodra hij het heeft gezien. 
Geen mooi vooruitzicht, lijkt me zo, geen mooi uitzicht.  
En toch, Mozes kijkt als het ware de toekomst in. De toekomst voor zijn volk, waar hij 
veertig jaar lang mee door de woestijn heeft getrokken, van pleisterplaats naar 15 
pleisterplaats, een volk dat lang niet altijd volgzaam was, met spanningen en 
onvrede, gemopper en geklaag en gedoe. Om er doodmoe van te worden. Mozes 
kijkt de toekomst in, de toekomst van zijn volk en ook zijn eigen toekomst. Hij zal 
sterven, hij gaat de weg van elk mens dus, maar het heet anders: hij wordt vergaderd 
tot de volken, zo staat het in het Hebreeuws. Vergaderd tot de volken, als vergaderd 20 
tot de voorouders, het sterven is het einde niet, zo wordt het genoemd. Net als je 
broer Aäron, die er ook zo maar bij wordt genoemd. Vergaderd tot degenen die hem 
zijn voorgegaan. Zo mag hij kijken naar zijn eigen toekomst, zo mag hij kijken naar 
de toekomst van zijn volk. Zo mag hij ook pleiten voor een opvolger, een leider, een 
herder voor schapen, zo mag hij ook weten dat Jozua hem zal opvolgen. Zijn werk, 25 
zijn leven eindigt niet in die zin dat er niets van over blijft, zijn leven is als elk leven 
niet voor niets. Zo mag hij weten dat Jozua hem op zal volgen, een mooie naam: 
God is redding, Jehosjoea, een naam die veel lijkt op de naam Jesjoea, die wij beter 
kennen als Jesus. En de betekenis van de naam van Jesus is dezelfde als van 
Jozua: God is redding. Maar de betekenis van zijn naam is niet duidelijk zichtbaar 30 
voor al zijn volksgenoten. Niet alle joden hebben dat uitzicht, zo wordt wel duidelijk. 
Jesus verklaart dat ook en zelfs op een wat harde manier: jullie willen me niet 
geloven, omdat jullie niet bij mijn schapen horen. Zo schrijft de evangelist Johannes 
het op en eerlijk gezegd vraag ik me echt af of Jesus dat zo gezegd heeft. En 
natuurlijk weet ik al helemaal niet op welke toon hij het dan eventueel gezegd heeft. 35 
Het zo ook kunnen dat hij het gesproken heeft met verdriet in de stem, verdriet om 
het niet kunnen geloven wat zichtbaar is. En misschien ook de roep als het ware om 
wel scherp en goed te zien, wel te zien wat zichtbaar is, het uitzicht voor de ogen. 
Het uitzicht van het leven in vrijheid, ondanks de bezetting door de romeinen. Het 
uitzicht van geloof, dat God verbonden is met mensen en verbonden zal blijven met 40 
mensen. Niemand kan de mensen roven uit de hand van de vader, zoals Jesus het 
zegt, niemand kan de mensen roven uit de menselijkheid en de medemenselijkheid, 
dat wat mensen verbindt als mens en met elkaar. En God is meer dan dat, maar God 
is daarin ook zichtbaar. Een mooi uitzicht.  
Niemand kan de mensen roven uit de menselijkheid. Mijn vrouw en ik bezochten kort 45 
geleden Israël en zijn toen ook in Yad Vashem geweest, een verzameling 
monumenten die te maken hebben met de holocaust, de jodenvervolging van de 20e 
eeuw. Een jodenvervolging waarin men probeerde om mensen, joden dus, te 
ontmenselijken, maar gelukkig is dat niet gelukt. Niemand kan mensen roven uit de 



hand van God, ook al is het lot van 6 miljoen joden een vreselijk lot geweest. 50 
Niemand kan mensen roven uit de hand van God, en dat geldt ook voor die mensen, 
die volksgenoten van Jesus, die hem niet hebben gekend of herkend als messias. En 
dat geldt voor allen die een vreselijk lot dragen of gedragen hebben. Niemand kan uit 
de hand van God roven. Dat uitzicht wil ik wel heel graag noemen hier op deze 
plaats.  55 
Uitzicht, en wat is mijn uitzicht hier? Ik sta niet op een berg zoals Mozes, ik ben niet 
in Jeruzalem op dit moment zoals Jesus in zijn gesprek met volksgenoten, ik sta hier 
op een kansel in geloof dat deze kansel het nog wel even volhoudt. Wat zie ik? Ik zie 
mensen, ik zie u, jullie zitten. En ik zie jullie ook zitten, omdat we allemaal mensen 
zijn en als mensen met elkaar verbonden. Zoals Mozes vergaderd werd tot de volken 60 
en net als zijn broer dus verbonden werd en wordt met allen die zijn voorgegaan, zo 
zijn wij met elkaar als mensen ook nu al verbonden. En dat zie ik, dat is mijn uitzicht. 
En hier vooraan zie ik nadrukkelijk ook Riet en Egbert, die hun verbondenheid met 
elkaar ook hardop willen uitspreken in ons midden. Ik zie dus ook dat liefde in 
mensen is, liefde tussen twee en ik weet van liefde tussen mensen in het algemeen. 65 
Ik zie dus dat liefde een mensenleven mee gaat en dat liefde telkens weer kan 
ontstaan en op kan bloeien, en ook nieuwe liefde.  
En ik weet ook van andere dingen. In Israël was er een winkelier die tegen ons zei 
dat hij het waardeerde dat we Engels spraken met hem en Arabisch was ook goed 
geweest maar het kleine beetje Hebreeuws dat we spreken hoefde voor hem niet. En 70 
toen wij net een dag thuis waren zijn er honderden raketten op Israël afgevuurd, een 
paar dagen ervoor zei iemand dat ze bang waren voor oorlog. En ik lees in kranten 
over een toenemend nationalisme in Europa en dan op die manier dat men zich wil 
afsluiten voor de anderen. En ik weet van mensen die het heel moeilijk vinden om 
juist die ene ander ook lief te hebben. En ik herken dat ook bij mezelf. 75 
Niemand kan ze uit de handen van de vader roven, daar hoort het uitzicht bij van 
verzoening, daar hoort de daad bij van verzoening, in ieder geval gesprek en contact. 
Daar hoort ook bij dat er verbondenheid is tussen volken en tussen kerken. Deze 
week is na 400 jaar uitgesproken dat het leed aan remonstranten gedaan wordt 
herkend. Na 400 jaar, in de kerk gaat het niet altijd even snel, maar goed, beter laat 80 
dan nooit zo'n uitzicht. En ik droom van een uitzicht waarin ik verbondenheid zie 
tussen kerken en het jodendom en voor mijn part met de Islam erbij. Verbondenheid 
tussen mensen, verbondenheid tussen volken, geen raketten meer, geen oorlog of 
angst voor oorlog, geen poging tot ontmenselijking, maar leven, in vrijheid en met 
elkaar. Verbondenheid met mensen en tussen mensen, het hoort bij pasen, leven dat 85 
sterker is dan de dood, liefde die sterker is dan de dood. Liefde die grenzen passeert 
en grenzen openmaakt, liefde die het isolement doorbreekt en verbondenheid 
etaleert. En de mens die het gesprek aan gaat en spreekt over dat wat liefde beperkt, 
die mens opent een vergezicht en een uitzicht dat boven alle bergen uit gaat. Een 
uitzicht dat boven dat van Mozes uit gaat, want de verbondenheid tussen mensen, 90 
dat is het echte beloofde land, daar waar mensen bij elkaar wonen in vrijheid en 
ruimte. En die verbondenheid zal groeien, in Israël en daarbuiten, wereldwijd. Zoals 
liefde groeit, liefde tussen twee mensen, liefde tussen mensen in het algemeen in 
menselijkheid en medemenselijkheid, verbonden met God de Vader en God de 
moeder, zo is het beloofde land, zo is er uitzicht.  95 
Geef ons ogen om te zien, handen om te geven, oren om te horen, een mond om te 
spreken en openheid, dat we zien wat is, dat we horen wat is, dat het uitzicht 
adembenemend mag zijn, zonder einde, leven dat aanwezig is voorbij elke grens. 
Amen 
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