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titel: De vrede van het dienen. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het kan je zomaar overkomen, dat de woede je naar het hoofd stijgt. Het lukt je maar 
niet om iets voor elkaar te krijgen, je wordt als mens van het kastje naar de muur 
gestuurd, je krijgt tegenstrijdige informatie, je voelt je gevangen door het systeem en 10 
dan ineens of na verloop van tijd barst de woede los en gebruik je misschien 
woorden die niet vanaf een kansel horen te klinken. Zo verging het mij toen ik me 
geconfronteerd voelde met de volgens mij volstrekt onnodige betaalappinstallatie op 
mijn smartphone. Een volstrekt hopeloze actie waarbij ik talloze gegevens moest 
hebben. Bijna nog mijn oude inentingsboekje en de brief waarin staat dat ik niet in 15 
militaire dienst hoef. 
Het kan je zomaar overkomen dat de woede je naar het hoofd stijgt en dan is de weg 
naar geweld maar heel kort. 
Het is gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter. Voorbij met de zwetser 
mag je ook lezen. Het is gedaan met de geweldenaar, zo spreekt de profeet Jesaja 20 
en dat is een mooi woord, een mooie zin. Graag lees ik het zo dat het niet betekent 
dat het leven van de geweldenaar eindigt in de zin dat de geweldenaar sterft, liever 
lees ik het zo dat de geweldenaar ophoudt met het geweld en in vrede zal leven. Het 
is gedaan met de geweldenaar, het staat in de lijn met de doven die kunnen horen, 
met de blinden die met eigen ogen zullen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid, 25 
het staat in lijn met het koninkrijk van God zoals Jesus het voor ogen had en heeft, 
het koninkrijk van God waar wij elke zondag om bidden in het Onze Vader.  
Het is gedaan met de geweldenaar, een teken van vrede. En Jesaja noemt het, hij 
leefde in de 8e eeuw voor Christus, een tijd waarin er ook geweld was en dreiging 
van geweld, dreiging van oorlog en bezetting, het land dreigde bezet gebied te 30 
worden, ellende zonder vooralsnog zichtbare verlossing en dankbaarheid. En in die 
tijd zegt hij deze dingen en nog veel meer. Mensen zullen inzicht krijgen, de God van 
Israël vrezen in de zin van eerbiedigen en Jakob zal niet meer te schande staan, de 
verdrukten zullen de Heer loven, alleen maar mooie dingen, prachtig om te horen. En 
volgens Jesaja zal het ook niet lang duren, nog maar een korte tijd, zo staat het vlak 35 
voor dit bijbelgedeelte. Nog maar een korte tijd, ja, en klopt dat wel die korte tijd? 
Jesaja leefde bijna drieduizend jaar geleden, maar zijn tijd lijkt voor een deel op de 
onze. Hij zal geen problemen hebben gehad met de installatie van een app op een 
smartphone, maar zijn tijd kende oorlog, en onze tijd kent oorlog. Een cyberoorlog, 
een handelsoorlog, mensen worden vergiftigd, mensen verdwijnen zomaar en er 40 
klinken harde woorden, verwijten en soms klinken ze niet. Oorlog tussen mensen, 
geweld tegen de aarde, geweld tegen dat wat leeft en leven geeft. Geweld dat de 
krant haalt, geweld dat de krant niet haalt maar wel aanwezig is.  
Geweld lost niets op, nou ja, soms wel. De woede over het mislukken van iets is 
meestal niet vruchtbaar, maar woede over onrecht is dat soms wel. En eigenlijk moet 45 
het zien van onrecht je kwaad maken, kwaad op degene die onrecht doet, kwaad op 
degene die met geweld onderdrukt of de medemens weg zet. Geweld in de vorm van 
wapengeweld, geweld in de vorm van onderdrukkende systemen. Onze tijd heeft de 
ziekte dat wij alles in systemen willen onderbrengen met getallen, cijfers, grafieken 



en noem maar op. Het moet meetbaar zijn wat er gebeurt terwijl er zoveel niet 50 
meetbaar is. Liefde kun je niet meten, niet in kilo's of in meters, niet in newton of in 
bar, liefde valt buiten elke grafiek, geloof ook. En als je geloof wilt onderbrengen in 
een systeem van cijfers en getallen, dan is dat een vorm van geweld. Als je in een 
systeem wilt onderbrengen wat een mens heeft geleerd, dan loop je ook het risico 
dat je geweld gebruikt.  55 
Geweld kan met wapens, geweld kan met woorden. Laster en roddel zijn vormen van 
geweld, geweld tegen een medemens, geweld dat zomaar kan ontstaan en op elke 
plaats, zelfs in de kerk.  
En wij, jij en ik, weten wij zeker dat wij geen geweld gebruiken? Niet in het groot en 
niet in het klein? Weten wij dat zeker? Ik denk dat het goed is dat we deze vraag 60 
maar even laten staan en niet te snel antwoorden, want geweld is dichterbij dan je 
denkt.  
Maar even terug naar Jesaja. Zijn woorden zijn ook woorden van hoop. Het is 
gedaan met de geweldenaar, het is gedaan met degene die oorlog voert, het is 
gedaan met de systeemdwang, het is gedaan met de laster. Je kunt stoppen, 65 
gewoon stoppen en wij mensen zullen stoppen.  
Jesus laat zien dat het gaat om dienen. Wie dient zal de eerste zijn. En dat is anders 
dan de handelswijze van de machthebbers. Die onderdrukken de volken, die 
misbruiken hun macht. Jesus windt er geen doekjes om, hij noemt het aardig bij 
naam en spreekt over de machthebbers van zijn tijd. Hij spreekt over Herodes en 70 
over de keizer in Rome, hij spreekt over de mensen die de baas zijn in de 
wingewesten, Jesus noemt geen namen, maar bespreekt de politieke situatie van zijn 
tijd. En alweer.....er zijn wel linken te leggen met onze tijd, er zouden wel namen te 
noemen zijn van machthebbers die hun macht misbruiken en zichzelf verrijken ten 
koste van anderen. Ik zal die namen nu niet noemen, Jesus deed dat ook niet. En 75 
natuurlijk, alweer kun je jezelf afvragen in hoeverre jij je macht gebruikt voor jezelf en 
om er zelf beter van te worden of dat je je macht gebruikt om te dienen, om de vrede 
te dienen. Jouw macht en geloof me, ieder mens heeft macht, ieder mens is 
machthebber, zichtbaar of onzichtbaar, in het groot of in het klein.  
Machthebben, machthebber zijn, en dan om te dienen. Als je macht gebruikt om te 80 
dienen, dan komt er vrede, dat is de vrede van het dienen. Jesus' weg is daarvan 
een voorbeeld en meer dan een voorbeeld. Jesus' weg is daarvan teken, teken van 
Gods liefde voor mensen, voor ons, voor al wat leeft.  
Het beeld van Jesaja en de woorden van Jesus komen bij elkaar.  En samen 
schetsen ze een visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons wenkt. De 85 
woorden en het beeld komen bij elkaar en samen schetsen ze een weg om te gaan, 
een weg om voor mensen te gaan in geloof, in hoop en in liefde.  
Het is gedaan met de geweldenaar. Ik wil niet geloven dat dat iets is voor een leven 
na dit leven, niet voor een leven na dit leven alleen. Ja, in de hemel, waar die ook is, 
daar zal het gedaan zijn met het geweld. Zeker, bij God is geweld niet nodig, niet 90 
aanwezig en niet gepast, wel eerbied voor God, en daarmee eerbied voor de mens 
en voor al wat leeft.  
Het is gedaan met de geweldenaar, het is ook iets van het leven hier op aarde, leven 
met mensen en tussen mensen. De vrede van het dienen is een mogelijkheid voor 
ons mensen, wij kunnen de geboden en de leefregels volgen. Het is niet eenvoudig, 95 
en het is van tijd tot tijd nog een lange weg om te gaan, maar het is mogelijk. Dat wil 
ik geloven, daarvan wil ik zingen, daarmee wil ik leven en zijn. En volgens mij is de 
kerk ook de plaats waar het zichtbaar is en zichtbaar wordt. Ja, in de kerk waarin 
misbruik voorkomt, in de kerk waarin laster aanwezig is, in de kerk waarin ook de 



vraag naar macht een wezenlijke vraag is, in diezelfde kerk krijgt de vrede om te 100 
dienen gestalte en zal die vrede van het dienen  zichtbaar zijn.  
En in de wereld, ja, waarom niet? Dat is de losprijs die Jesus heeft betaald, dat is zijn 
leven. Amen.  
 


