Diepgraver van zondag 10 mei 2020
(Jesaja 42:13-14; 66:11-13)
1. Mensen als jij en ik zijn mannelijk of vrouwelijk, maar God
is... Gód. God is geen geslachtelijk wezen, God is Geest.
God schiep de méns als zijn evenbeeld, mannelijk en
vrouwelijk (Gen1:27)
2. Uit de (bijbelse) geschiedenis blijkt dat mensen God hebben ervaren:
als man (verwekken, kracht en opvoeden van kinderen);
als vrouw (barmhartig ~ baarmoeder). Bijbellezing: Jesaja 42:13-14.
De gelijkenis van de wachtende vader (met de rechter- en linkerhand).

3.
Bijbellezing: Jesaja 66:11-13.
Gods zorg bestaat uit twee elementen:
a. Geborgenheid geven door iemand te herbergen, te verbergen voor het kwaad.
b. Uitzicht bieden door te wijzen op licht aan het einde van de tunnel.
4. ‘Aan háár vertroostende moederborst zullen jullie drinken, en op háár schoot gewiegd worden.’
Haar=Jeruzalem. Jesaja spreekt hier waarschijnlijk ook over de terugkeer van het volk Israël, uit de
verstrooiing, naar Israël met de hoofdstad Jeruzalem.
Gods zorg mogen wíj zoeken en vinden, mogen wij geven ook, in de gemeenschap van Gods volk.
Vragen om te overdenken
- Denk na of iemand in je omgeving geborgenheid nodig heeft.
- Op welke manier zou je hem of haar geborgenheid kunnen geven?
- Wat weerhoudt je om dat nu te gaan doen?
- Welk uitzicht zou je iemand in deze coronacrisis kunnen geven?
- Zou je daar zelf mee geholpen zijn? Waarom (niet)?
- Welk van deze twee elementen ligt jou het meest? Waarom?
Artikel ter verdieping
Er staat in de bijbel tegenwoordig boven heel Jesaja 66: het oordeel van de Heer. Laten we
zeggen: het laatste oordeel. En dat is waar, maar het is ook niet waar. Zoals wel vaker bij de
profeten van het oude testament lopen de beelden door elkaar heen bij Jesaja. Aan de ene kant
gaat het duidelijk over het eindgericht, het laatste oordeel, de jongste dag: te vuur en te zwaard
zal de Heer gericht oefenen over al wat leeft. Het zal verpletterend en definitief zijn, shock and
awe voor alle slechte mensen. Wie het kwaad liefheeft zal worden opgeruimd en iedereen zal
Gods heerlijkheid zien. Aan de andere kant gaat het ook over de tijd vóór het eindgericht, over wat
het nieuwe testament noemt: de laatste dagen, over de tijd om alle volken en talen te vergaderen,

over ónze tijd dus, de tijd waarin het evangelie uitgaat over de wereld. En in de derde plaats gaat
het heel duidelijk over de terugkeer van allerlei Israëlieten uit de verstrooiing van de ballingschap.
Die drie dingen lopen in het spreken van Jesaja door elkaar heen, vloeien in elkaar over. Het gaat
meer om een proces dan om een gebeurtenis, lijkt het wel. Maar bij alle drie geldt dat: zoals
iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja in Jeruzalem zult u getroost worden, zegt de
Here.
En ik denk, dat wij ons dat heel goed moeten realiseren. Want als het om het laatste oordeel gaat,
het eindgericht, wat voor beeld van God hoort daar dan bij voor ons? Is dat niet toch vaak vooral
het beeld van de sterke, strenge Rechter, de Koning die oordeelt, eerlijk en onpartijdig, maar ook
direct en hard? Nee, dat beeld is niet verkeerd, ook in Jesaja hier is het aanwezig. Maar het is van
het eerste belang voor onze eigen manier van omgaan met God, dat we ons realiseren dat het niet
het complete beeld van God is. Dat is het niet, punt. Nee, er is meer. Bij het laatste oordeel hoort
ook heel direct dat beeld van God als moeder, heel dichtbij, zo dichtbij dat zij eigenhandig de
tranen van onze ogen kan afwissen.
De jongste dag is niet maar de dag van de grote troon op afstand, waar een hoog en machtig Heer
zit, die rechtspreekt over levenden en doden; het is niet maar de dag van de heer die afrekening
houdt, de dag van de grote executie of van de grote vrijspraak – toch, op afstand. De jongste dag is
ook de dag waarop God zijn kinderen als een moeder in de armen neemt, op schoot zet, heel
dichtbij, en al hun verlangens en verdriet, gemis en pijn heel, heel serieus neemt. Heel dichtbij.
God stuurt niet een engel of zo om onze tranen te drogen. Er staat in Openbaring 21: God zelf zal
bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, eigenhandig. Je zou bijna zeggen: onze
hemelse Moeder, toch?
Is het niet zo, dat we dan pas echt naar de jongste dag, naar de komst van Gods koninkrijk,
verlangen kunnen, als we God ons zó voor ogen stellen? Vrijspraak, opluchting, bevrijding, vrede,
het is allemaal zo mooi. Maar het is toch pas af, als we ook mogen uitzien naar troost, naar een
echte plek voor ons verdriet en ons verlangen. Het is toch nog niet af, als we alleen maar bevrijd
worden van alles wat ons neerdrukt en dan weer rechtop, zelf, op onze eigen benen worden
gezet. Het is pas af als we Gods armen om ons heen voelen, als we ons helemaal veilig mogen
weten bij Hem, getroost, tot rust gebracht, heel dichtbij.
Heel dichtbij. En dat is maar niet iets wat ons nog eens, in een duister verschiet, te wachten staat.
Ik zei net, bij Jesaja lopen de dingen door elkaar. Dit gaat ook over de terugkeer uit de verstrooiing
van het volk Israël. Daarin wil de Here God ervaren worden als een God van heel dichtbij. De
mensen die komen, uit verre landen, thuis komen in Jeruzalem, terug komen in het beloofde land,
ze komen gedragen door de Here God zelf. En zoals de Here zich hier laat zien moeten we ons dat
niet maar voorstellen zoals een vader zijn kind draagt: op de schouders, op de sterke schouders en
met stevige pas. Dat is ook een bijbels beeld. Maar hier gaat het nog om iets anders: stel het je
maar voor zoals een moeder haar kind draagt: op de heup, met één arm er om heen, lekker
dichtbij: tegelijk vol van troost en van vrede.
Dat is ook voor ons zelf iets om te bedenken, in ons eigen leven. Want als wij zelf het er over
hebben, dat God ons draagt, dat God ons in ons leven gedragen heeft, waar denken wij dan aan?
Wat is dan het beeld dat ons voor ogen staat? Is dat niet toch telkens weer, eigenlijk heel
eenzijdig, het beeld van de vader die zijn kinderen draagt? Ik heb het gevoel dat als wij zeggen:
God heeft me gedragen toen ik ziek was, toen ik depressief was, toen ik het moeilijk had, toen ik
eenzaam was, – dat we dan vooral bedoelen: God heeft me kracht gegeven, God heeft me
geholpen om het vol te houden.
Ja, en hoe belangrijk is dat niet. Gelukkig ben je als je dat kunt zeggen. Toch is het ook iets om bij
op te letten. Want het hangt zo hinderlijk in de lucht tegenwoordig: mensen moeten sterk zijn,
grote jongens, grote meisjes huilen niet. En hoe makkelijk gaat: God heeft me gedragen, niet
betekenen: God heeft me geholpen om sterk te zijn. Sterk, terwijl het diep in ons huilde. Denk dan
vooral nog eens aan Jesaja hier. God heeft me gedragen als een moeder: God heeft me troost
gegeven, heeft me laten uit-huilen en heeft me er zó doorheen geholpen. Ik denk, pas als je dat
ook kunt zeggen, echt zeggen, dan ben je pas echt gelukkig. Juist als het om troost gaat wil God als
een moeder voor ons zijn: dichtbij, ja intiem. (Gelezen op: www.wimvanderschee.nl)

