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Preek van 3 december 2017, 1ste advent 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DE DANS VAN VICTOR 

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God (Jesaja 40,1) 

Tapdansen 

In zijn boek ‘Allerzielen’ vertelt de schrijver Cees Nooteboom het verhaal van 

filmer Arthur Daane. Hij heeft bij een vliegtuigongeluk zijn vrouw en zoon 

verloren. Met zijn filmcamera trekt hij sindsdien over de wereld, in de ban van 

alle mogelijke vormen van afscheid. In Berlijn vindt hij een groep vrienden die 

hem opneemt. Maar tegen het eind van het boek wordt hij tijdens een kort 

verblijf in Spanje op straat in elkaar geslagen, komt in het ziekenhuis terecht, ligt 

twee weken in coma, zweeft tussen dood en leven, maar komt tenslotte bij. Zijn 

drie vrienden uit Berlijn staan aan zijn bed. Tranen schieten in zijn ogen. De één 

raakt zachtjes zijn schouders aan. De ander legt een pakje neer. En dan speelt 

zich een wonderlijke scene af met Victor, de derde vriend. Ik citeer wat langer: 

Arthur voelde hoe hij weer tegen zijn tranen moest vechten, maar wat er toen 

gebeurde, was nog veel moeilijker te verdragen. Victor, die op een kleine afstand 

van de anderen gebleven was, liep naar een hoek van de kamer waar Arthur hem 

goed kon zien, schikte zijn sjaaltje met de polkadotten, trok zijn jasje recht, boog 

naar hem, leek te tellen en begon toen te tapdansen, waarbij hij Arthur strak aan 

bleef kijken. Het getik van de ijzertjes op de stenen vloer, de voeten die hij niet 

kon zien, de ingehouden armbewegingen, de stilte waarin dat alles plaatsvond, 

het duurde misschien nog geen minuut voordat de verpleegster naar binnen stoof 

en er een eind aan maakte, maar Arthur wist dat hij dit tenminste nooit meer zou 

vergeten, het was een ceremoniële dans geweest, een bezwering, het 

geklikkerdieklak had zoiets als een oproep betekent, hij diende op te staan, hij 

moest schreden zetten, zijn voeten moesten hem hier vandaan dragen, wat er 

gebeurd was, moest hij achterlaten, deze sprakeloze boodschap was duidelijker 

geweest dan welke woorden dan ook ooit hadden kunnen zijn, iemand, Victor, 

had hem in het leven teruggedanst en hij had het begrepen, het zou nog heel lang 

duren, maar hij was al op weg. Hij zou opnieuw leren lopen….’ 
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In soorten en maten 

Wat een geluk als je zo’n vriend hebt: een vriend die kan troosten en een 

perspectief kan bieden. Troost vraagt fijngevoeligheid. Troost haal je niet uit een 

doosje. Het ligt niet klaar in een voorraadje waaruit je ongezien kunt putten. 

Troost wordt geboren oog in oog met een geteisterd hart. Troost ontstaat waar 

een wijs en gevoelig hart ziet wat dat andere hart op dat moment nodig heeft.  

Er zijn talloze manieren om te getroost te worden. Kunst kan troosten. Maar ook 

de televisie. Eten kan troost geven. Of shoppen. En er is ook surrogaattroost. Een 

borrel kan even ontspanning geven en een kleine troost bieden, maar ook al snel 

een vluchtweg worden. En een vluchtweg is nooit troostend. Troost moet 

verdriet lenigen of verzachten, maar nooit wegdrukken. Woorden kunnen 

troosten, maar ook surrogaattroost worden, zoals Job ervoer bij zijn vrienden. 

Hun woorden waren vooral bedoeld om zich het leed van Job van het lijf te 

houden. Om de trooster zelf een uitweg te bieden. Maar echte troost is als een 

zaklampje in het donker: het biedt de ander zicht op een weg, al is het maar voor 

een paar stappen. Zelfs een tapdans kan dan diepe troost bieden. Ik ken geen 

verrassender beeld van troost dan die vreemde en onverwachte dans van Victor 

op de I.C. Maar het werkte: de danser liet Arthur zien dat er een weg zou lopen.  

Tweede Jesaja 

Troost is ook het eerste woord in de boodschap van de tweede Jesaja. De twééde 

Jesaja, want in het boek komen drie profeten na elkaar aan het woord. De eerste 

leefde drie eeuwen vóór de ballingschap. En de tweede leefde tijdens de 

ballingschap en mocht de bevrijding aankondigen. En dan was er ook nog een 

derde. Maar vandaag horen we de tweede. 

Troost is zijn eerste woord. Of nee, het is Góds woord. Zo hoort Jesaja het 

althans. En dat troost de toon zet wordt nog duidelijker omdat het woord 

herhaald wordt. Twee keer klinkt het. Een onverwacht perspectief opent zich. 

Het volk zal bevrijd worden. Er zal een weg lopen van Babel naar Jeruzalem. Een 

effen weg zonder obstakels. Niets zal hen meer ín de weg liggen. Ruim baan. 

Maar die overgang van jarenlange ballingschap naar bevrijding gaat ineens wel 

heel snel. Het lijkt zelfs voor Jesaja zelf te mooi om waar te zijn. Er klinkt in hem 

ook een cynische stem. ‘Ach, zal het wel zo zijn? Wordt het echt beter? De feiten 

laten zien dat het leven weinig voorstelt. We zijn als een kwetsbare bloemen in 
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een hete woestijnwind. Je bent er, maar zo ben je er niet meer. We zijn allemaal 

op weg naar het einde. Waarom dan praten over een nieuw begin?’ 

Ballingschap 

Het verhaal van de ballingschap is een van de twee oerverhalen van Israël. Het 

eerste is dat van de bevrijding uit Egypte. Het tweede over de Babylonische 

ballingschap. Ze vertellen over twee perioden in de geschiedenis, maar het zijn 

vooral ook beelden voor alle tijden: beelden van de ziel. Een mens kan vastzitten 

in van alles en nog wat. 

Arthur Daane was kwetsbaar in zijn ziekenhuisbed. Gevangen in slangen, 

zwevend op de rand van de dood. Je ballingschap kan dus een bed op de I.C. zijn. 

Maar je kunt ook gevangen zitten in je eigen karakterstructuur. Een somber 

mens zijn. Of wantrouwend. Alleen maar de donkere kanten van de ander of van 

het leven zien. Je kunt balling zijn van rancune. Of van eenzaamheid. En denk bij 

eenzaamheid niet alleen aan ouderen of mensen die alleen zijn. Ook een 

ondernemer met een druk leven en een netwerk van jewelste kan diep eenzaam 

zijn. En een mens kan ook in een relatie op dood spoor zitten. Zoals die 

aanstaande bruidegom die ik ooit samen met zijn bruid op voorgesprek had. 

Een weg 

Bij het voorbereiden van bruiloften vraag ik bruidsparen altijd naar een 

Bijbelverhaal dat ze mooi vinden. Dat vormt dan het uitgangspunt voor een 

gesprek. Want tien tegen één dat een verhaal dat je mooi vindt of dat je raakt, 

iets zegt over jouw verhaal. Op een keer vertelde een jonge vent – hij was niet 

gelovig, maar had wel op christelijke school gezeten en zo vertrouwd geraakt 

met Bijbelverhalen – dat hij de laatste tijd veel moest denken aan het verhaal 

over de doortocht door de Schelfzee. Waarom, vroeg ik. ‘Wel, dominee,’ zei hij, 

‘net zoals het volk Israël bij de Schelfzee geen kant meer op kon, zo heb ik vaak 

het gevoel gehad dat er voor mij en Yvonne ook geen weg meer liep. Mijn 

schoonfamilie moest mij niet, heeft het erg tegengewerkt. We hebben het heel 

moeilijk gehad. Onze relatie stond soms op breken. We zaten vast. Maar Yvonne 

heeft met heel haar hart voor me gekozen, en dat haarfijn duidelijk gemaakt aan 

haar ouders en nu accepteren ze mij. Ineens liep er een weg, net zoals voor het 

volk Israël er ineens een weg liep door de Schelfzee. Daar ben ik God dankbaar 

voor.’ We hebben toen met zijn drieën besloten dat verhaal tijdens de bruiloft 
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te lezen. Overigens zonder de uitleg te vermelden, want dat zou pijnlijk zijn 

geweest. Maar met z’n drieën wisten we waar het verhaal eigenlijk over ging: 

over een onverwachte weg uit een impasse. 

Zo mocht ook Jesaja een weg laten zien aan het volk Israël toen het gevangen zat 

in Babel. Babel – daar waren er prachtige en brede processiewegen aangelegd 

waarover op hoogtijdagen in triomf de beelden van Babylonische goden 

gedragen werden. Zo’n brede weg zou er nu zijn voor Israël. Een weg van Babel 

naar Jeruzalem. Een nieuwe weg waarover de levende God zijn volk in processie 

voor zou gaan naar het beloofde land. 

Een herder 

Vóór zou gaan? Ja, dat zeg ik nu wel. Maar wie goed luistert hoort dat de 

volgorde zich omkeert. Jesaja vergelijkt God met een herder die zijn kudde 

voorgaat. Maar dan zegt hij : ‘Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God! 

Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.’ Wat dat loon of die 

beloning is? Ik dacht: wat kan dat anders zijn dan het volk Israël zelf?  

En dan zie ik ineens het beeld voor me van een kudde die vóór de herder uitgaat. 

De schapen weten immers zelf de weg terug. De herder hoeft hen niet voor te 

gaan. Ze ruiken de stal en dartelen er heen. Zo zullen de mensen van Israël weten 

dat ze naar huis gaan. Ze weten de weg. En de weg ligt open. En ze worden in de 

rug gedekt door de vriendschap van de Eeuwige. Hij hoeft niet parmantig voorop 

te lopen, zoals de goden van Babel. Een echte trooster staat nooit in de weg. Hij 

biedt de ander uitzicht op een weg.  

De danser 

Het verhaal van de ballingschap sleept zich voort tot op vandaag. We zitten met 

elkaar gevangen in een wereld waar wegen dood lijken te lopen. Met het klimaat 

gaat het slecht. De brulapen van deze wereld maken de aarde steeds onveiliger. 

Migratiestromen die voor de armen of verdrukten bevrijdingswegen zijn, zijn 

voor de welgestelden ‘angststromen’. De algemene teneur is: ‘Met mij 

persoonlijk gaat het goed, maar met ons gaat het slecht.’ Er is angst voor de 

toekomst. In die wereld wordt het ook dit jaar Kerst, het feest van licht in het 

donker. Het feest van troost en uitzicht op bevrijding.  
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En net als Jesaja kun je dan een stemmetje in je binnenste hebben dat zegt: ‘Ach, 

wat stelt het voor? Na Kerst zal de wereld toch nog hetzelfde zijn. We zijn toch 

op weg naar het einde.’ Maar het Kerstkind zal er ook voor die stem zijn. Het wil 

ook die stem te machtig worden. Niet met dwang. Maar door ons van binnenuit 

te machtig te worden. Met liefde en vriendschap. Zoals de troost van Victor’s 

dans Arthur Daane van binnenuit te machtig werd.  

Wist u trouwens dat God in oude christelijke tradities ook werd voorgesteld als 

danser? Lord of the Dance – Heer van de dans. Raar beeld voor God misschien. 

Maar toch ook weer niet zo vreemd. De drie-eenheid werd voorgesteld als een 

rondedans. Maar de kring van Vader, Zoon en heilige Geest was niet gesloten. 

De kring wordt door Christus geopend naar jou toe. Om mee te dansen. De dans 

van vreugde en troost. Zo komt het kind van Kerst een doodzieke wereld het 

leven in terugdansen. En zijn naam is Victor – overwinnaar.  
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