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Preek van 4 december 2016, 2de advent, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

EEN NIEUW BEGIN 
 

Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op, 

een scheut van zijn wortels komt tot bloei. (Jesaja 11,1) 

Zieke bomen 

In de straat waar ik woon werd deze zomer een reeks bomen omgezaagd. Ze 

zullen wel ziek geweest zijn. Maar jammer was het wel. Het waren majestueuze 

bomen. Nu stonden er alleen maar een paar stronken. Breed, maar wel een tries 

gezicht. Einde verhaal. 

Maar een paar weken later liep ik er langs en warempel: kleine groene puntjes 

aan de randen van de stronken. Er groeide weer nieuw leven in! Achteraf vond 

ik het jammer dat ik er geen foto van genomen heb. Het was zo’n hoopvol 

gezicht. Toen ben ik er met mijn telefoon alsnog even naartoe gelopen. De 

groene puntjes bleken gegroeid tot kleine takjes. Een apart gezicht: twee kleine 

struikjes op een brede stomp.  

Groeikracht 

Ik zie er een beeld in van de groeikracht van het leven. Niet alleen van bomen. 

Ook van mensen. Als dominee mag je veel met mensen omgaan. Je spreek dan 

veel mensen die iets verloren: gezondheid, een baan, een relatie. In zulke 

verliessituaties zit je al snel geestelijk aan de grond. Je kunt het gevoel hebben: 

dit is het einde. Het wordt nooit meer wat met mij.  

Maar het mooie van mijn vak is – nee, niet dat je zoveel kunt betekenen. Een 

dominee staat meestal ook met lege handen. En lege handen kunnen wel bidden 

en zegenen, zeg ik altijd. Maar dat gaat nog weleens gepaard met een 

machteloos gevoel. 

Nee, het mooie is dat je er vaak getuige van mag zijn dat er weer groene puntjes 

te zien zijn. Je moet het niet mooier maken dan is het: het leven wordt misschien 

nooit meer die majestueuze boom van weleer. Maar ook mensen kunnen weer 

groeien. In kwetsbaar. En er gaat tijd overheen. Maar het licht roept het leven 
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weer wakker en geeft het kleur. Dat kan zelfs nog gebeuren als het definitieve 

einde nadert. 

Een nieuw tijdperk 

De profeet Jesaja voorzag zoiets voor de grote geschiedenis. Donkere wolken 

pakten zich samen boven het Juda en Israël van zijn dagen. Assyrië was in 

opkomst. Dat vormde een enorm wereldrijk dat haar buren bedreigde. De 

mensen hielden hun hart vast. En het leiderschap over Juda en Israël stelde ook 

niet veel meer voor. Van het sterke koningshuis van David, zoon van Isai, ging 

weinig tot niets meer uit. Het leek wel dood hout.  

Maar midden in die donkere dagen ontvouwt zich voor het geestesoog van Jesaja 

een glorieus toekomstbeeld. Er zal een groen puntje verschijnen uit die 

schijnbaar dode stronk. Er zal een telg opstaan. En uit hem zal een paradijselijke 

boom groeien waaronder het goed leven is. Er zal gerechtigheid zijn op aarde. 

De zwakken zullen opgericht worden. Het kwaad zal worden rechtgezet. Er komt 

een nieuwe tijd. En in die nieuwe tijd zal heel de schepping delen. De harmonie 

tussen de mensen zal zich uitstrekken tot in de dierenwereld.  

Diep in het woud 

De Israëlische schrijver Amos Oz schreef een verhaal dat heel erg op dat van 

Jesaja lijkt. Er was eens een dorp waar alle dieren verdwenen waren. Er was geen 

hond te bekennen. Letterlijk. En er waren geen katten, geen vissen, geen vogels. 

Zelfs de spinnen, mieren en muggen ontbraken. Op een dag waren ze 

vertrokken. Maar over de reden spraken de mensen uit het dorp niet. De 

kinderen moesten er naar gissen. Wel kregen ze op school les over hoe de dieren 

er uitzagen en welke geluiden ze maakten. Maar de kinderen groeiden op zonder 

een vogel te horen zingen, zonder ooit een kat of hond te kunnen aaien. Een 

doods dorp. 

Op een dag zagen twee kinderen in een beek bij de rand van het dorp een visje. 

Even maar. Weg was het. En wat hoorden ze in de verte? Was dat geblaf? Ze 

besloten op zoek te gaan. De zoektocht leidde naar een plek diep in het woud. 

Daar bleken alle dieren te leven. Ze waren meegegaan met iemand die in zijn 

jeugd buiten de samenleving van het dorp was gesloten. Toen hij besloot weg te 

gaan, waren alle dieren uit protest met hem meegegaan. En wonderlijk, hij had 
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een middel ontdekt waardoor ook de roofdieren in harmonie met de andere 

dieren konden leven.  

Een sprookje? 

De kinderen keken hun ogen uit. Er graasden schapen en giraffen en reeën. En 

daartussen zwierven roedels wolven, een enkele beer, een vossenpaar met dikke 

staarten. En ook een jakhals. D kwam op de kinderen af met een lange vuurrode 

tong uit zijn bek. Hij begon zijn spitse kop tegen de knie van een van de kinderen 

te wrijven. En die begreep wat hij wilde. Ze streelde zijn kop, kietelde in zijn hals 

en onder zijn oor. 

Het lijkt verdacht veel op het toekomstbeeld van Jesaja. Hij vertelt dat een kleine 

jongen een kalf en een leeuw weiden. En een kind kan er onbevangen graaien 

naar het nest van een slang. Het lijkt op elkaar. Maar Amos Oz noemde zijn boek 

een sprookje. En een sprookje is meestal te mooi om waar te zijn. Geldt dat dan 

ook niet voor het beeld van Jesaja? Het doet sprookjesachtig aan. Alsof het 

paradijs morgen aan kan breken.  

Utopie 

Mensen hebben overal en altijd gedroomd over een ideale wereld. ‘Utopieën’ 

noemen we ze. Letterlijk betekent dat zoiets als: geen plaats. Je kunt het nog 

nergens vinden. En toch droomden mensen erover. Wij doen het ook. Straks 

zingen we bij het avondmaal weer die prachtige regel: ‘Hier durven wij te 

dromen dat alles goed zal komen.’ 

Maar let op: dromen kunnen in duigen vallen. Vooral waar mensen denken dat  

utopieën binnen handbereik liggen. Dat heeft de 20ste eeuw wel laten zien. In 

Duitsland droomden mensen van het Derde Rijk. En in communistisch Rusland 

bouwden ze aan de klasseloze maatschappij. Maar nergens werden en worden 

zoveel mensen over de kling gejaagd als bij de bouw van zogenaamde 

heilsstaten. Kijk maar naar Noord-Korea. Dus : utopieën – pas ermee op! 

(Ver)wachten 

Toch is het vergezicht van Jesaja ook een utopie. Je zou zelfs kunnen zeggen dat 

alle latere utopieën een wereldlijke karikatuur zijn van een Bijbels idee. Het Oude 

Testament leverde de mensheid voor het eerst het inzicht dat de geschiedenis 
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geen cirkel is van alsmaar hetzelfde rondje, maar een lijn die ergens uitkomt. Dus 

ja, een utopie. 

Maar datzelfde Oude Testament levert er ons, om zo te zeggen, een bijsluiter bij. 

En in die bijsluiter staat het woord ‘verwachten’. Je moet het vrederijk niet zelf 

willen stichten en al helemaal niet met dwang. Je moet het verwachten. En in 

het woord ‘verwachten’ zit ‘wachten’. En als één volk ons kan leren wat wachten 

is, dan is het Israël. Al eeuwen wacht het op de messias en zijn toekomst.  

Profielschets 

Op veel plekken in het Oude Tstament worden de contouren geschetst van die 

messias en zijn toekomst. Vergelijk het met een profielschets. Een profielschets 

is een beeld van wat verwacht wordt van een kandidaat. Maar een profiel is nog 

geen gezicht. Denk maar aan de profielschets die wij als kerk opstellen voor een 

nieuwe dominee. We schetsen de contouren. We hopen er een gezicht bij te 

vinden. Zo schetst het Oude Testament het profiel van de messias.  

De kerk heeft in Jezus de juiste kandidaat ontdekt. ‘Dat is hem,’ zeiden we. Hij 

paste naadloos in het profiel dat Israël de wereld in bracht. Het probleem is 

alleen dat met de komst van Jezus het vrederijk nog niet volledig is aangebroken. 

Even leek het erop. ‘Vrede op aarde,’ zal Lucas de engelen laten zingen in de 

Kerstnacht. Maar daarna sloot de hemel zich weer en bleef er alleen een kind in 

een voederbak over. En keizer Augustus trok de dag erna nog net zo hard aan de 

touwtjes als daarvoor. 

Kerst 

Ik wil maar zeggen: ook de kerk moet net als het Jodendom nog steeds wachten. 

Wachten op een wereld waarin Gods vrede ons eens te machtig zal worden. En 

toch is er een verschil tussen kerk en synagoge. Voor de kerk is Kerst het eerste 

groene puntje van die nieuwe wereld. In Jezus is het begonnen, zeggen we tegen 

elkaar. En wie één groen puntje ziet, leert er meer zien.  

Wij leven in een wereld vol omgehakte bomen. Er wordt veel vernietigd. Aleppo 

wordt plat gebombardeerd. Op de Noorpool is het 20 graden warmer dan 

normaal. In veel delen van de Verenigde Staten, het rijkste land ter wereld, is het 

leven zo deplorabel geworden dat de bewoners alle vertrouwen in de bestaande 

politiek verloren. Veel lijkt op het einde te lopen.  
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Goed nieuws 

Maar in de hijgerigheid en hyperigheid van deze tijd weet de kerk wat wachten 

is. Niet lijdzaam, maar hoopvol. Speurend naar groene puntjes. En die zijn er. 

Deze week verscheen een boek onder de titel ‘De erecode’. De schrijver laat zien 

dat in de loop der tijd morele revoluties hebben plaatsgevonden. Hij noemt drie 

voorbeelden: de afname van duels tussen gentlemen in 19de eeuwse Engeland, 

het wegsterven van het eeuwenoude en pijnlijke gebruik in China om voeten van 

meisjes en vrouwen af te binden, en de afschaffing van de slavernij. En dan het 

bijzondere: eergevoel hield deze gebruiken lang in stand, maar eergevoel leidde 

ook tot afschaffing. Op een zeker moment sloeg de stemming om en vond men 

het schandelijk. Er zit dus groei in ons moreel besef, wil de schrijver maar zeggen. 

Goed nieuws!  

Jaren geleden had je voor de tv Sonja’s Goed Nieuws-show. Het was een 

programma dat een tegenwicht bood tegen al het slechte nieuws dat dagelijks 

over ons uitgestort wordt. Zoiets zou weer terug moeten komen. Maar laten we 

er zelf mee beginnen. Evangelie betekent tenslotte ‘goed nieuws’. We sluiten 

onze ogen niet voor de stronk. En we zien ook de nieuwe boom nog niet. Maar 

wel de groene puntjes.  


