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titel: Een vraag om mee te leven. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Tijdens een gesprek stelde iemand mij de vraag hoe ik het vol hield als predikant. En 
dat was ook een vraag naar mijn geloof, en dus een hele goede vraag. Hoe houd je 
als mens het vol om te geloven bij alles wat er gebeurt, hoe houd je als gelovige het 10 
vol in deze wereld, hoe houd je het vol als het gaat om bijvoorbeeld de kerk? Al deze 
vragen zaten in die ene goede vraag. Hoe houd jij het vol? Zeker als je merkt dat 
door de tijden heen het aantal kerkgangers minder wordt, er minder mensen lid zijn 
van de kerk, enfin, de secularisatie die misschien al wel 100 jaar bezig is.  
Hoe houd je het vol? En ik kwam na enig nadenken tot een antwoord, het was een 15 
geloofsbelijdenis. Want het volhouden is voor mij gekoppeld aan geloof, aan hoop 
dus ook, aan verwachting dus ook. En eerlijk gezegd vind ik de adventstijd, de tijd 
van wachten en verwachten één van de mooiste tijden in het kerkelijk jaar. Wachten 
en verwachten, hopen op wat komen kan en waarvan ik geloof dat het komen zal. En 
dit gedeelte uit Jesaja, dat vanmorgen gelezen is, spreekt op een hele warme en 20 
spirituele manier uit wat ik geloof, waarop ik hoop.  
En dit gedeelte spreekt in beeldtaal uit wat heel mooi is. Een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, waarin gejubeld wordt, waarin het goed is. Mensen werken en mogen 
genieten van de opbrengst van hun werk. Wijngaarden worden geplant en de planter 
mag genieten van de planting, er is rust, er is vrede, geen roof ook, prachtig, voor 25 
mijn gevoel beschrijft de profeet Jesaja hier het koninkrijk van God, zo hoort hij het, 
zo schrijft hij het op met prachtige woorden. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. God is als het ware hier aan het woord en God spreekt uit wat komen 
zal en komt en al gekomen is. Want de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt duidt 
een proces aan. Bij het woord “scheppen” creëren dus, staat er een onvoltooid 30 
deelwoord, God is de scheppende, het is een proces. Als in het eerste 
scheppingsverhaal in Genesis 1 hetzelfde werkwoord  gebruikt wordt voor 
“scheppen”, dan staat het in de verleden tijd, als iets wat op een moment is gebeurd. 
Hier is het een proces, een proces dat genoemd wordt aan een mens en daarmee 
aan alle mensen, een proces ook in een moeilijke tijd. Het was een tijd van 35 
tegenwerking bij een wederopbouw, een tijd van misoogsten, een tijd van armoede 
dus en niet alleen voor de horeca en de evenementenbranche, om maar een paar 
sectoren te noemen. Niet alleen armoede in de ontwikkelingslanden, armoede was 
wijd verbreid. Een moeilijke tijd en in die tijd klinken deze woorden. Ik schep een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin er vrede is. De mensen bouwen huizen 40 
en wonen zelf in die huizen. Het beeld van “geen roof”. Israël heeft meegemaakt dat 
een groot deel van het volk werd weggevoerd in ballingschap, en anderen woonden 
toen in hun huizen en aten van hun wijngaarden en op een andere plaats klinkt dat 
de huizen van de weduwen worden opgegeten als teken van verpaupering en 
doorgeschoten kapitalisme. Hier is er vrede in die zin dat er ook recht is en vrede kan 45 
niet zonder recht, rust kan niet zonder recht.  
Een mens zal lang leven, 100 jaar, zo staat het er echt. In onze tijd is dat al een hele 
leeftijd, in de tijd van Jesaja, van deze Jesaja, was het voor een hele grote 
meerderheid van de bevolking gewoon drie horizonten ver weg. En toch, het staat 



hier. Een mens sterft als hij of zij van het leven verzadigd is, als de mens kan zeggen 50 
dat het zo goed is. En dat is koninkrijk van God. Waarbij er vrede is, wolf en lam 
zullen samen weiden, de leeuw en het rund eten beiden stro als teken dat de één de 
ander niet meer opvreet. En misschien hoef je dit niet letterlijk te nemen, ik denk dat 
het vooral een spiegel is voor mensen. Kijk, dat in de natuur het ene dier het andere 
dier op eet, ik weet niet of dat anders moet. Maar dat wij mensen elkaar geweld aan 55 
doen en elkaar afslachten met wapens of met woorden, dat moet anders en dat 
wordt anders, dat geloof ik. En daarmee houd ik het vol. Deze woorden die hier staan 
bij de profeet Jesaja zijn mij naar het hart. Zeker in deze adventstijd, tijd van wachten 
en verwachten. In de media is al weken kerst, ik hoorde half november al 
kerstliedjes, ik zie om de haverklap reclame op tv waarbij de kerst voor de deur staat 60 
en we er niet op kunnen wachten, geduld is een schone zaak. Tijd van wachten en 
verwachten horen bij dat proces van scheppen, die voortgang, voortgang in de tijd, 
de tijden door. De tijd van Jesaja was een moeilijke tijd, de tijd van Jesus ook, de tijd 
van Johannes de Doper en ook de tijd waarin de evangelist Johannes zijn evangelie 
schrijft. Het lijkt er op dat juist in moeilijke verwachting gewekt wordt en sterker is dan 65 
in tijden van welvaart. En verwachting die er is, is ook schepping, hoort ook bij dat 
proces van scheppen. En de schepping in Genesis 1 is duidelijk verbonden aan de 
stem van God, de schepping zoals die bij Jesaja genoemd wordt is ook verbonden 
aan mensen. Mensen leven, mensen worden 100 jaar oud, al dan niet letterlijk. 
Mensen bouwen huizen en planten wijngaarden. Het is verbonden aan dieren ook. 70 
Gods stem klinkt als het ware door mensen en door dieren en dat in een proces, de 
tijden door. Schepping is er ook als de mens Jesus komt, schepping is er ook als 
zichtbaar wordt dat de mens ontvangt en dat de mens alleen kan ontvangen wat door 
de hemel gegeven wordt. De adem in de neus en inzicht, verstand en wijsheid. 
Verstand ook dat het inzicht zal geven dat wolf en lam samen kunnen weiden en dat 75 
wij mensen daarom dus samen kunnen leven. Inzicht dat koninkrijk van God lijkt op 
een bruiloft, waarin trouw wordt gevierd als de trouw van God naar mensen toe.  
Dat geloof ik en daarmee houd ik het vol. 
Het is een proces de tijden door, in verschillende tijden en in verschillende levens, 
een proces van groei, mentale groei, spiritueel, een proces van hoop ook.  80 
En eens zal het zijn dat deze woorden die bij Jesaja staan werkelijkheid zijn 
geworden. Eens zal het zijn dat wij mensen de geboden kunnen houden, eens zal 
het zijn dat wij Jesus van Nazareth helemaal begrijpen en navolgen. Eens zal het zijn 
dat vrede en recht samen zijn in ons bestaan. En dan zullen we, volgens mij, ook 
God kunnen zien, God kunnen horen zoals wij zien en horen. Dan zullen we God 85 
ervaren in het gezicht van de medemens. Dan zal het licht zijn, ook als de dagen kort 
zijn, ook als de zon maar korte tijd boven de horizon staat. Dan zal het leven zijn, ook 
als een mens sterft, omdat het sterven dan goed zal zijn, als rustpunt in het bestaan, 
als overgang naar dat wat ook is. Dat geloof ik, daar mee houd ik het vol. 
Het was dus een goede vraag, die mij werd gesteld in het gesprek. Mijn dank 90 
daarvoor dus. Het was een goede vraag die ook iets van schepping met zich mee 
bracht. Ik werd uitgedaagd en dat is een groot goed. Uitgedaagd tot denken, tot 
voelen, uitgedaagd tot geloof dus ook. En wanneer een mens op een goede manier 
wordt uitgedaagd, dan is schepping dichtbij, iets van een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde. Uit Gods hand natuurlijk, maar ook via een mens, een mens die 95 
daarmee Jesus navolgt. In alle twijfel, in alle zwakheid, en daarmee in alle kracht.  
In onze tijd valt er ook heel wat te scheppen. Onze tijd kent heel wat uitdagingen, tot 
creativiteit en naar ik oprecht hoop, ook tot spiritualiteit. En ik zie het ontstaan.  



Zo houd ik het vol en eerlijk gezegd….het kost me niet eens veel energie. Ik krijg het 
blijkbaar, ook door goede vragen. Amen.  100 
 
 


