
OVERDENKING 

 

Troost, troost mijn volk, zo begint onze lezing op eerste Advent. Mensen moeten getroost 

worden. Want er is verdriet. Er is wanhoop. Er is bitter verlies. Het is het kernwoord in deze 

lezing, het is de boodschap van eerste Advent: deze oproep om troost te brengen.  

 

Er klinkt zoveel tederheid in deze woorden: Troost, troost mijn volk. Mijn volk. 

 

Dat volk is weggevoerd in ballingschap. Hun huizen kapot gemaakt. Hun liefsten vermoord. 

Het land kwijt. Hun vrijheid kwijt. De grond onder de voeten weggeslagen. 

Hoe kon deze ramp gebeuren? Het ergste is dat ze weten als ze heel eerlijk zijn dat dit niet 

helemaal buiten hen om is gegaan. De koningen die ze steunden vertrouwden op de verkeerde 

machten en ze lieten hen begaan. Mensen staken hun kop in het zand en leefden alsof hen 

niets kon gebeuren. Ze bekommerden zich om de verkeerde dingen. Er waren wel profeten die 

waarschuwden dat het verkeerd af zou lopen, die mensen opriepen anders te gaan leven, maar 

niemand had zin om daarnaar te luisteren. Ze werden uitgelachen. Zoals het zo vaak gaat 

kwam pas achteraf het inzicht dat het niet goed was wat er gebeurde. 

 

In onze lezing wordt gesproken van schuld en van straf. Dat zijn woorden die ons hard in de 

oren klinken, we hebben er moeite mee, -ik wel tenminste. Maar het staat er wel. En zo heeft 

Israel de ballingschap zelf altijd gezien: niet als blind lot dat hen zomaar heeft getroffen, maar 

als gevolg van hun eigen verkeerde manier van leven, als iets dat ze over zichzelf hebben 

afgeroepen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar deze manier van denken roept bij mij hele 

dubbele gevoelens op. Bewondering maar ook wrevel en protest. Want dit denken in termen 

van schuld en straf kan o zo  gemakkelijk ontsporen. Oorlogen en natuurrampen die een 

oordeel van God worden genoemd. Je kunt eenvoudig niet alle ellende die er gebeurt 

terugvoeren op persoonlijke menselijke schuld.  

 

Denk aan ziekte bijvoorbeeld die de ene mens treft en de ander niet. Soms vragen mensen: 

wat heb ik verkeerd gedaan, of: dit heb ik toch niet verdiend? Door de ellende die je overkomt 

te duiden in termen van zonde en straf maak je het jezelf te moeilijk. En aan de andere kant 

ook te gemakkelijk: eigen verantwoordelijkheid mag dan een heel heldere verklaring zijn, 

maar het is te simpel gedacht. Het is allemaal oneindig veel complexer. Onze levens zijn zo 

diep met elkaar verweven. Wanneer er bijvoorbeeld een milieuramp gebeurt worden niet 

alleen de schuldigen getroffen, maar ook en juist heel veel mensen die er part noch deel aan 

hebben. Ook voor die verwevenheid is er gelukkig oog in de Bijbelse verhalen. 

 

Dit zijn uiterst ingewikkelde vragen. Hoe het ook zij, Israel heeft zichzelf in de ballingschap 

niet alleen maar als slachtoffer gezien. Dit volk heeft de moed gehad middenin die ellende 

kritisch naar zichzelf te kijken. En de vraag te stellen: wat hadden wij zelf anders kunnen 

doen? Het is groots als je dat kunt, helemaal als je zo diep aan de grond zit. Het getuigt van 

het soort moed die je denk ik alleen kunt opbrengen als je gelooft in een waarheid die meer 

inhoudt dan: eigen schuld, dikke bult. Een kind kan alleen eerlijk zijn over iets waarvan het 

diep in zijn hart heel goed weet dat het niet goed was, als het in liefde geholpen wordt dit 

onder ogen te zien, zodat het niet geheel verpletterd wordt door dit besef. Het is alleen 

mogelijk om je eigen fouten en onvolkomenheden te erkennen, voor jezelf en tegenover 

anderen, als je niet bang hoeft te zijn voor een totale afwijzing. Er moet altijd iets zijn dat je 

opvangt, anders is het besef van schuld voor een mens niet te dragen. 

 



Dat opvangen is iets anders dan de schuld vergoelijken en de eigen verantwoordelijkheid 

wegpraten, zo van: erg was het niet. Dat lijkt barmhartig, maar is het niet. Bij kinderen zie je 

soms dat ze zelf vragen om straf. Niet alleen omdat ze vinden dat ze die hebben verdiend. 

Maar ook omdat dat helpt om het weer goed te maken, en ze graag willen dat het weer goed 

wordt. En daar is straf of boete ook voor bedoeld, om mensen een kans te geven zelf dingen te 

herstellen. Zo worden in onze lezing mensen aangemoedigd tot het zelf banen van een weg, 

een weg door de wildernis, waarlangs God tot hen kan komen, om de kuilen in die weg op te 

hogen en de hobbels vlak te maken. Da banen van die weg is een hele actieve manier om een 

nieuwe toekomst mogelijk te maken, om er zelf in betrokken te zijn. 

 

Het is genoeg geweest, zegt God hier. Het volk heeft nu genoeg geleden. Geleden niet alleen 

onder de ellende van de ballingschap maar ook onder het besef van eigen schuld. Het was 

nodig om de hand in eigen boezem te steken. Maar dat hoeft niet eindeloos door te gaan. Het 

is nu mooi geweest met alle onheilsprofetieën en confronterende woorden. Nu is het tijd om 

de mensen te troosten, op te beuren en moed in te spreken. Ook dat is de taak van een profeet. 

 

En dan zegt een stem: Roep. Maar een andere stem antwoordt: Wat zal ik roepen? Je kunt 

deze lezing pas begrijpen als je gaat zien dat hier twee verschillende stemmen aan het woord 

zijn, een stem en een tegenstem. De stem van de hoop, van geloof in de toekomst, van het 

appèl. En de stem van de scepis, de vermoeidheid, de vergeefsheid, het ongeloof.  

 

Die laatste stem zegt: Wat zou ik roepen? Alles is immers verloren. Mensen bakken er niets 

van. Ze vervallen eindeloos in dezelfde fouten. Het milieu gaat toch naar de knoppen, wat je 

ook zegt. Mensen aanspreken heeft geen enkele zin. Ze zijn door en door zwak. Hun goede wil 

is vluchtig en krachteloos. Als gras zijn ze. Het gras verdort en de bloem verwelkt als de adem 

van de Heer er maar even over blaast. Wat is er nu werkelijk goed, waar is zuiverheid te 

vinden, in Gods oordeel houdt toch helemaal niets stand. Zo herkenbaar is die stem.  

 

Ja, mensen zijn zwak en ze zijn kwetsbaar, dat is allemaal waar, zegt dan weer de eerste stem. 

Maar God blijft mensen wel aanspreken. Hij houdt daar niet mee op. Zijn woord blijft 

klinken. Dat gebeurt steeds weer opnieuw. En dat woord dat van God uitgaat, heeft de kracht 

om mensen op te tillen, om hun hart te raken en hun ogen te doen glanzen. Nu op dit moment 

kan dat gebeuren. En dat is het en alleen dat waar jij van moet spreken, profeet, -van de Geest 

van God die mensen steeds weer opnieuw wil bezielen.  

 

Dus klim middenin de ellende op een hoge berg en zing van die kracht, de kracht van Gods 

liefde. Spreek tot de mensen over een God die niet wil dat ze voor eeuwig vast blijven zitten 

in hun schuld, hun falen en onmacht, in hun verdriet om wat verloren ging, over een God die 

er niet op uit is mensen te vernederen en ontmoedigen, maar die komt om te troosten, te 

verheffen, om mensen sterk te maken en in beweging te brengen om samen te geloven in zijn 

nieuwe wereld. 

 

Een wereld waar we voor elkaar willen zorgen, zoals een herder zorgt voor zijn schapen, 

gewoon omdat we bij elkaar horen. 

Een wereld waarin we beseffen hoe kostbaar deze prachtige aarde is die we met elkaar delen 

en hoe belangrijk het is dat we leren veel beter voor haar te zorgen dan we nu doen. 

Een wereld waarin kinderen veilig zijn en niet hoeven te vrezen voor wat machtige 

volwassenen hen aan kunnen doen. 

Een wereld waarin het vernederen van vrouwen gewoon niet wordt geaccepteerd. 

Een wereld waarin geen enkel mens meer rechten kan doen gelden dan een ander.  



Een wereld waarin wie niet goed mee kan komen geholpen wordt, zonder ook maar de minste 

neerbuigenheid. 

Een wereld waarin de zuiveren van hart worden gekoesterd. 

Een wereld waarin de treurenden worden getroost. 

Een wereld vol van mededogen. 

Een wereld waarin wij in liefde eerlijk en kritisch durven zijn op onszelf en anderen en samen 

het goede zoeken. 

Een wereld waarin wij elkaar hooghouden, koesteren en liefhebben. 

 

Wonderlijk is het dat voor Israël het juist de ellende van de ballingschap was die er mee voor 

heeft gezorgd dat het geloof in Gods nieuwe wereld zo stalend opvlamde. Wonderlijk hoe 

juist wanneer mensen alles hen uit handen geslagen is het geloof in de waarde van wat goed is 

sterker kan zijn dan ooit. Hoe mensen zich juist vanuit een eigen gemis sterk kunnen maken 

voor wat goed is voor iedereen.  

 

Heel wonderlijk is dat. En heel troostend. 

    

   


