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Gelezen: Habakuk 2:1-4 en Johannes 3:22-36 
Titel: kijk je ogen uit.  5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“Ik ga nu op mijn wachtpost staan”, zo begon de lezing uit de profeet Habakuk. Een 
profeet die niet heel bekend is en ik heb begrepen dat we ook niet goed weten 
wanneer hij heeft geleefd en zijn woorden heeft gesproken. Bijbelgeleerden denken 
er heel verschillend over, wel is duidelijk dat hij leeft in een tijd met problemen. Een 10 
vreemd volk, Chaldeeën, lijkt Israël te gaan bezetten of te beroven, een tijd met 
problemen dus en daarmee komt ook de vraag waarom dit zo mag gebeuren en zo 
gebeurt. Het is misschien ook maar goed dat we niet weten wanneer deze Habakuk 
geleefd heeft, want zijn vraag, zijn vragen, zijn van alle tijden. Hij staat als het ware in 
de lijn van de geschiedenis en in de lijn van de tijden. Waarom is er het lijden in de 15 
wereld? Is er zin in lijden? Waarom treft onrecht onschuldige mensen of in ieder 
geval mensen die niet schuldiger zijn dan anderen? En zo zijn er veel vragen te 
bedenken, vragen die ook kunnen beklemmen. In onze tijd kun je deze vragen ook 
stellen, en liever stellen we ze niet omdat het heel moeilijk is om antwoord te geven. 
En de vraag is of Habakuk echt tot een antwoord komt, volgens mij niet. Wel komt hij 20 
tot het volgende: “ik ga nu op mijn wachtpost staan”.  Hij gaat kijken om te zien wat 
God te zeggen heeft. Hij gaat kijken om de woorden te horen, hij roept zichzelf op om 
te gaan kijken. En blijkbaar hoort hij ook woorden om te zien, horen en zien lopen 
door elkaar heen in dit gebeuren. Habakuk hoort woorden om te zien, het visioen is 
en wordt zichtbaar dat de rechtvaardige zal leven door zijn trouw en dat het zeker zal 25 
zijn, dat…..ja en dan wordt het lastiger. Het zal zeker zijn dat er dat er recht zal zijn 
en dat God de mens kracht zal geven, ja, maar niet eenvoudig. Door een weg heen, 
door tijd heen is het zichtbaar en wordt het gegeven, en je wordt uitgedaagd om aan 
te pakken en te zien, te zien wat is en wat zal zijn. Maar het komt niet vanzelf, de 
mens mag of moet er ook aan werken. Zo ziet Habakuk het en zo hoort hij het.  30 
En wat zien wij dan? Wat zien wij in deze tijd, in ons bestaan? Wat zie jij? Ga jij ook 
op een wachtpost staan? Ga ik op een wachtpost staan? Durf ik het aan om te 
kijken, om te kijken naar wat er is, naar hoe ik ben, hoe ik doe? Durf ik dat aan, durf 
jij dat aan? Als ik om me heen kijk, als ik beelden zie en berichten lees, dan gaat het 
vooral over anderen. Ik zie en hoor bijvoorbeeld dat men besluiten neemt over 35 
vaccins en daarin tot een groeiend inzicht komt. Ik zie en hoor bijvoorbeeld dat men 
in Israël, het huidige Israël na lange tijd een regering wil gaan vormen zonder 
Netanyahu. Ik lees berichten over een gebrek aan democratie in Rusland en in Wit-
Rusland, ik hoor nare berichten over Oeigoeren en er is heel veel dat ik niet hoor. 
Maar het gaat vooral over anderen, meestal blijf ik buiten schot. Terwijl Habakuk, 40 
zeker buiten deze lezing, wel nadrukkelijk tot het inzicht komt dat er aan hemzelf en 
aan zijn eigen volk ook heel wat schort. Dat ziet hij dus, dat mag hij zien, en het is 
het laatste niet. Kijk, kijk je ogen uit en je ziet natuurlijk heel veel van wat er aan de 
ander schort. Ja, je mag je verbazing uiten over het feit dat in Nederland de formatie 
nog niet echt snel gaat, in Israël lijkt het nu sneller te gaan. Ja, je mag je verbazing 45 
uiten over het feit dat de informatie in Nederland soms ook snel verandert en dat 
men goochelt met cijfers soms en het is ook goed om dat te zien en te constateren 
en dan ook eens te zeggen. Voor macht is het goed dat er tegenmacht is, zie Wit-



Rusland en Rusland, zie China. Voor macht is het goed dat er tegenmacht is en dan 
is het goed om eens te zeggen wat je ziet en daarbij je vragen stelt. Want wellicht 50 
wordt het dan duidelijk dat dingen anders moeten en ook anders kunnen. Maar het is 
ook heilzaam als je als mens naar jezelf kijkt en dan ook maar eens ziet wat anders 
kan bij jou, en dat ook zegt, als is het dan maar in eerste instantie voor jezelf.  
“Ik ga nu op mijn wachtpost staan”. Het is ook een woord van belofte. Want je mag er 
dan van uit gaan dat je inderdaad dingen zult zien en zult horen. Woorden en 55 
gezichten, ze worden dan gegeven. In het gedeelte uit het evangelie naar Johannes 
is er ook sprake van inzichten die gegeven worden. Een mens kan alleen ontvangen 
wat hem door de hemel gegeven wordt, zo zegt Johannes de Doper. En daarmee 
spreekt hij over Jesus. Wie op een wachtpost gaat staan zal veel zien en horen, 
woorden van eeuwig leven, woorden uit de hemel in het beeld van Johannes. En dan 60 
gaat het over Jesus, volgens mij kunnen wij ook woorden uit de hemel ontvangen. 
Niet omdat we zo vroom zijn, maar omdat ze ons gegeven worden. De Geest, de 
heilige Geest is op allen uitgestort en allen delen daar in principe in. In die zin mogen 
we Jesus ook navolgen.  
“ik ga op mijn wachtpost staan”. En wat zie ik dan, wat hoor ik dan? Welke woorden 65 
uit de hemel hoor ik dan, welke beelden uit de hemel zie ik dan? Ik zie en hoor 
woorden van eeuwig leven, woorden die spreken over leven dat eeuwig is. De dood, 
hoe nadrukkelijk aanwezig ook, die dood heeft niet het laatste woord. Ik zie en hoor 
dat recht en rechtvaardigheid aanwezig zijn in dit bestaan. Ik moet dan wel eens heel 
goed luisteren en heel goed kijken, door alle berichtgeving heen. Maar het is er wel, 70 
deels verborgen, het haalt de krant ook lang niet altijd, maar het is er wel. En ik, en 
anderen, mag er aan meewerken. Sterker nog….ik word opgeroepen om er aan te 
werken, wij worden uitgedaagd en opgeroepen. Rechtvaardigheid voor de wereld, 
om te beginnen in klein verband, dicht bij huis, maar wie één mens redt die heeft de 
wereld gered. Rechtvaardigheid voor de wereld en daarmee ook voor de aarde, voor 75 
alles wat er op de aarde leeft. Als ik op mijn wachtpost ga staan, dan zie en hoor ik 
heel duidelijk dat wij de aarde op dit moment misbruiken. En dan zie en hoor ik ook 
dat de aarde kracht heeft om te herstellen en dat ons gedrag toch echt anders kan. 
Dat ene natuurgebied in de V.S., daar komt toch geen oliepijpleiding door heen. Wij 
hebben in Nederland geleerd dat thuiswerken meer kan dan we eerder dachten en 80 
daarom zal er minder gereisd hoeven te worden met minder uitstoot. Wij misbruiken 
de aarde, en dat kan anders, echt anders. Wij hebben de hersens gekregen om 
creatief om te gaan met problemen en het vinden van oplossingen. En dat kan tegen 
elkaar, tegen de ander, al dan niet met malle spandoeken zoals ze bij mij in de buurt 
hangen. Maar het is veel creatiever als je met elkaar zoekt, niet tegen elkaar als in 85 
een strijd maar met elkaar. Dat is recht, dat is rechtvaardigheid, voor de ander, de 
medemens, de schepping, de aarde. 
Als ik op mijn wachtpost ga staan, als wij op onze wachtposten gaan staan, dan 
zullen we nog eens wat zien. Correcties, naar ons zelf, voor een ander ook, en 
uitdagingen. Onder andere de uitdagingen om in deze tijd vaccins te delen, 90 
wereldwijd te delen, ook de beste vaccins wereldwijd te delen. Het is in onze tijd de 
uitdaging om wegen te zoeken voor openingen, openingen dat we als mens contact 
kunnen hebben, als de sociale dieren die we zijn. In onze tijd is er de uitdaging om 
economie anders te structureren, zo dat mensen inkomen hebben waar van te leven 
valt, hun werk kunnen doen op een menswaardige manier, onderkomen hebben 95 
waar in te leven valt en uitbuiting niet meer bestaat. En zo zijn er heel wat 
uitdagingen om aan te gaan. Kijk maar, kijk je ogen uit. Er gebeurt veel, ogen gaan 
open in deze tijd, zoals in andere tijden. Dat wordt ons gegeven, gegeven vanuit de 



hemel. En soms via hele aardse zaken. Als je iemand een kaartje in de bus drukt, 
dan geef je iets heel aards. Een stukje papier, en het kost ook niet de wereld. Maar je 100 
doet veel meer. Je geeft uiting aan je gevoel, aan meeleven. Er zit zoveel meer bij 
dat kaartje. Gegeven uit de hemel, zo beleef ik het.  
Kijk je ogen uit, er is zoveel, er kan zoveel, en jij en ik, aan de arbeid. Amen 


