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Preek van 17 december 2017, 3de advent 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

BLOEMEN IN DE WOESTIJN 

 

De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 

met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 

Men aanschouwt de luister van de HEER, 

de schoonheid van onze God. (Jesaja 35,2) 

Exodus 

In zijn roman ‘Dit zijn de namen’ vertelt schrijver Tommy Wieringa het verhaal 

van een groep vluchtelingen. Een mensensmokkelaar zal hen over de grens 

zetten. Maar ze worden bedrogen. Als ze midden in de nacht de vrachtauto 

verlaten, blijken ze in niemandsland te zijn. Om daadwerkelijk het land te 

bereiken waar ze naartoe willen, moeten ze nog een enorme steppe door: een 

uitgestrekt en verlaten niemandsland. De roman beschrijft de barre tocht. Niet 

iedereen zal het doel halen.  

De kracht van de roman is dat het een actueel verhaal is, maar tegelijk van alle 

tijden. Het kost weinig moeite om de Bijbelse laag in het boek te ontdekken. Die 

zit al in de titel. ‘Dit zijn de namen’ – dat zijn de woorden waarmee het Bijbelboek 

Exodus begint. Het is ook de naam die Joden gebruiken voor Exodus – het boek 

dat de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn naar het beloofde land 

beschrijft.  

Oerverhalen 

De bevrijding uit Egypte is een van de oerverhalen van Israël. Het andere is dat 

van de bevrijding uit de Babylonische ballingschap. Deze twee oerverhalen 

vormen als het ware de twee brandpunten waar het Oude Testament als een 

soort ellips omheen is gebouwd. Het zijn verhalen van gevangenschap én 

bevrijding. Van beproeving én van doorzettingsvermogen. Van dood én leven. 

Verhalen over twee perioden van de geschiedenis. Maar tegelijk verhalen van 

alle tijden. Het zijn spiegels waarin mensen tot op vandaag een actueel verhaal 

in kunnen ontdekken.  
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In beide verhalen is sprake van een woestijn. De bevrijding is er niet zomaar. De 

weg naar het beloofde land voert door onherbergzaam terrein. De woestijn – dat 

is een beeld voor de dood zelf. In een woestijn is nauwelijks leven. Water is er 

schaars. Wie er doorheen moet, wacht dan ook een zware test. En misschien 

zelfs de dood. De woestijn is niemandsland. Zelfs God lijkt er afwezig. De 

demonen hebben er vrij spel. 

Woestijn vol kleur 

Van die woestijn profeteert Jesaja dat zij zal bloeien als een … ja, als wat? Als een 

roos, zeiden we altijd. Maar in onze vertaling staat: als een lelie. Een vroegere 

vertaling koos voor de narcis. Er bloeit, zeg maar, een heel tuintje op in die 

woestijn. Maar wat er precies bloeide weten we kennelijk niet. Doet er ook niet 

toe. De boodschap is duidelijk: waar eerst de dood heerste, zal nu leven zijn. 

Waar eerst dorheid de dienst uitmaakte, daar zal nu kleur zijn.  

Jesaja omschrijft het met beelden die de verbeelding van zijn tijdgenoten moet 

hebben aangesproken. De woestijn zal zich tooien met de luister van de Libanon. 

De Libanon - dat was en is het witte gebergte in het noorden dat majestueus de 

horizon bepaalt. De eeuwige sneeuw blinkt in de zon. De Libanon is toonbeeld 

van schoonheid. Er zijn talloze bronnen. En de Karmel, dat is de berg die in Israël 

bij de kust lag. ‘Boomgaard’ betekent het letterlijk, omdat er veel vruchtbomen 

waren. Op de Karmel regende het meer dan in andere delen van Israël. En de 

Saron, dat was de kustvlakte die rijk was aan veeteelt. Kortom, Libanon, Karmel 

en Saron – het zijn beelden voor hoe de woestijn zou worden: toonbeeld van 

kleur en overvloed en leven.  

Geen obstakel 

Waarom gebruikt Jesaja deze beelden? Wat wil hij met die bloeiende woestijn 

zeggen? Een jaar of wat geleden werden deze woorden van Jesaja verbonden 

met de stichting van de staat Israël. De woestijn de Sinaï werd sindsdien in 

cultuur gebracht. Waar droogte regeerde, daar vindt nu landbouw plaats. Er 

werd dan ook gezegd: wat Jesaja voorspelde, is in onze tijd in vervulling gegaan.  

Maar dat is een wat narcistische uitleg. Alsof Jesaja eigenlijk niet wist waarover 

hij sprak en wij wel. Met die bloeiende woestijn niet zozeer bedoeld dat de 

woestijn in cultuur wordt gebracht. Nee, de profetie bedoelde: de woestijn zal 

geen obstakel meer zijn voor hen die op weg zijn naar het beloofde land. Er zal 
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hen niets meer in de weg staan. Doodsgebied zal bevrijdingsweg worden. De 

wildernis zal jubelen en zo de ballingen toejuichen en inhalen. De woestijn wordt 

gastvrij doorgangsgebied.  

Muur 

Jesaja sprak zijn woorden natuurlijk allereerst voor de ballingen van toen. Tussen 

de ballingen in Babel en het beloofde land lag een woestijn. Ze moesten en 

zouden er doorheen. Er was geen andere weg. Zoals veel vluchtelingen vandaag 

over barre wegen op zoek zijn naar een beloofd land.  

Tommy Wieringa schrijft in zijn roman: Eens stonden landen en continenten open 

voor hen die het geluk zochten, grenzen waren zacht en doorlaatbaar – nu waren 

ze in beton gegoten en met prikkeldraad omhangen. Als blinden tastten de 

reizigers met duizenden tegelijk de muren af, op zoek naar zwakke plekken, een 

bres, een gaatje waar ze doorheen konden glippen. Een golf van mensen spoelde 

tegen die muren aan, het was onmogelijk om ze allemaal tegen te houden. Ze 

kwamen met ontelbaren en ieder van hen leefde in de hoop en verwachting dat 

hij bij de gelukkigen hoorde die de overkant zouden bereiken. 

Panisch voor de pont 

Ook vandaag moeten vluchtelingen dus door gebieden van grote beproeving. 

Soms is het letterlijk een woestijn. Denk aan de Sahara waar duizenden 

Afrikanen doorheen trekken op weg naar Europa. Velen halen het niet. En als ze 

het halen staan ze voor de grens die precies het tegendeel is van de woestijn: de 

Middellandse Zee. En als ze die over zijn, wacht hen vaak een uitzichtloos verblijf 

in kampen achter prikkeldraad. En als ze geluk hebben vinden ze een plekje in 

een van de Europese landen.  

Zoals een jonge vrouw uit Afrika. Laat ik haar Esther noemen. Ze heeft plek 

gevonden in Papendrecht. Wat ze onderweg heeft meegemaakt? Ze spreekt er 

niet over. Maar dat ze panisch is voor de rivier De Merwede en voor geen geld 

op de pont naar Dordrecht stapt, spreekt boekdelen. Water betekent voor haar 

levensgevaar. Met het vliegtuig durft ze gelukkig wel. Want Esther heeft een 

man. Hij verblijft in het Midden-Oosten. Ergens onderweg hebben ze ieder 

ongemerkt een andere afslag genomen die hen nu gescheiden houdt. Af en toe 

zien ze elkaar een aantal weken. Maar hij mag niet definitief naar hier en zij niet 

definitief naar daar.  
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Dubbel 

Zal er voor hen een weg lopen? Het moet, zeg ik. Zeker omdat Esther zwanger is. 

Dan hoor je bij elkaar te zijn. Maar een woestijn van afstand en immigratieregels 

houden hen uit elkaar. En ik weet ook wel: die regels zijn er niet voor niets. En 

ze hebben onderdak – dat is al meer dan veel van hun lotgenoten. Maar als een 

vluchteling een gezicht en een naam krijgt, wordt het toch een ander verhaal. 

Ik ben dus net als de meerderheid van de Nederlanders: met verontrusting zien 

we de toenemende stroom gelukszoekers en vluchtelingen. De komende eeuw 

zal misschien wel het meest bekend worden als de eeuw van de 

emigratiestromen. Er is zorg: dat kunnen we toch niet allemaal herbergen?! 

Maar toch willen we niemand laten staan. We zijn dubbel. Maar die onmachtige 

dubbelheid is in ieder geval realistischer dan zij die gemakkelijke oplossingen 

zien in de trant van ‘laat allemaal maar komen’ of precies het omgekeerde: ‘alle 

grenzen dicht’. Je kunt wel ferm roepen, maar dat is de complexe realiteit 

overschreeuwen en dat lukt op den duur geen mens. 

Veelbetekenende gebeurtenis 

Nog steeds klinkt in onze tijd de boodschap van Jesaja. De woestijn zal juichen 

en geen obstakel meer zijn! Ze zal bevrijdingsweg zijn voor hen die zoeken naar 

vrede en veiligheid. Maar zo gemakkelijk gaat het dus niet. Het klinkt als een 

wensdroom. En toch, het is een keer waar geworden. De ballingen uit Babel 

keerden terug. Ook de grote geschiedenis kent scharniermomenten. 

Veelbetekenende gebeurtenissen. In de veelbetekenende terugkeer naar het 

beloofde land herkenden de ballingen Gods bevrijding. Zelf de woestijn was geen 

obstakel meer. Ze herkenden er de luister en schoonheid van God zelf in. Zou dat 

ook in onze eeuw dan niet mogelijk zijn? 

En dan denk ik niet alleen aan een stroom van mensen náár Europa. Misschien 

keert het zich weer om. Misschien keert de situatie in de komende eeuw in Afrika 

wel zó dat haar kinderen die hierheen kwamen, weer terug kunnen en willen. 

Misschien bloeit het Midden-Oosten wel weer op en maken haar gevluchte 

kinderen weer plannen om terug te gaan. Misschien wordt het politieke klimaat 

in Myanmar wel weer weldadig en kunnen zelfs de Rohingya veilig terugkeren. 

Er is immers geen mens die voor zijn plezier vlucht. Je laat alles achter. Ook je 

hart. Misschien kunnen vluchtelingen eens weer hun hart volgen.  
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Dit zijn de namen 

Zover is het niet. Hoopvolle en veelbetekenende gebeurtenissen lijken ver weg. 

God lijkt afwezig in het lijden van de mensheid. Maar in die wereld wordt het 

Kerst. Feest van de hoop. Het vertelt hoe God zich in de wereld mengde. Niet in 

het groot, maar in het klein. Niet van bovenaf, maar van binnenuit. En niet met 

pompeus geweld of imponerend gedrag. Hij kwam in een kind. Een kind van 

mensen op drift. Op drift voor het wereldgeweld van Augustus en Herodes. Ze 

zullen verplicht worden naar Bethlehem te gaan. En vandaar zullen ze moeten 

vluchten naar Egypte. Om pas terug te kunnen keren als de kust weer veilig is. 

God laat zich vinden onder vluchtelingen. En dit zijn de namen: Maria, Jozef, 

Esther, Kenan, Esra en ga zo maar door… 


