
Komt ons in diepe nacht ter ore 
 
(Gezongen liederen tijdens de  dienst: NLB 25, 281, 466, 459 en 444.) 
 
Overdenking bij Jesaja 6 op de 1e zondag van Advent, in de Adventskerk 
 
 
Inleiding 
Vandaag is de eerste kaars gaan branden. Advent: de tijd van verwachting, van 
uitzien…Maar ook van inzien, doorzien, bijzien, afzien, opzien, neerzien, aa nzien, 
als we de profeten mogen geloven. Vanaf vandaag zien twee profeten ons aan: 
Jesaja en Micha. Aan hun hand, figuurlijk gesproken, gaan wij onderweg naar het 
Kerstfeest, naar de geboorte van licht en vrede in de wereldnacht van mensen.  
 
Kunstenaars in ons midden hebben voor deze vierplek, de Adventskerk en voor onze 
andere vierplek, de Opstandingskerk, hun visie op profeten en hun boodschap, 
proberen te verbeelden. Elke zondag valt het licht op één van die verbeeldingen.  
 
Vandaag, hier onder dít dak, is het schilderij 
dat Corry van der Molen maakte, 
geïnspireerd op de lezing die we zo dadelijk 
zullen horen. We zien de profeet Jesaja, op 
de rug. We zien vooral zijn handen. Wat 
spreekt uit die handen? Afweer? Je zou het 
je kunnen voorstellen. Je zult maar profeet 
zijn. 
 
Als we kijken naar profeten die in de Bijbel 
aan het woord komen dan kunnen we een 
heleboel dingen over ze zeggen. Dat hoeft 
gelukkig niet allemaal vandaag, we hebben 
er immers de tijd voor tot aan Driekoningen.  
Vandaag valt het licht op een belangrijke overeenkomst tussen de bijbelse profeten. 
Ze staan geen van allen te trappelen. Gelijk Mozes proberen ze allerlei uitvluchten te 
verzinnen: Jesaja, Jeremia….ik ben geen groot spreker, mijn lippen zijn onrein. Of 
Jona die zelfs de benen probeert te nemen.  
Welke moeite zien ze dan boven hun hoofd hangen?  
Je moet je voorstellen dat een profeet een soort boodschappenjongen of – meisje is. 
Boodschapper van God, die namens de Eeuwige het volk toespreekt, met woorden 
die niet altijd liefelijk en zacht zijn. Anderzijds is de profeet ook boodschapper van het 
volk, die namens het volk de Eeuwige toespreekt. Dubbele loyaliteiten. Als God en 
volk met elkaar overhoop liggen, staat de profeet er tussen. Hij houdt van beide 
partijen, hij is zoveel één van het volk als één en al gericht op God. Dat kan soms 
een gevoel van gespletenheid geven. Best begrijpelijk dat je je handen hier aan niet 
wilt branden.  
 
Overdenking  
Jesaja is profeet in de dagen dat Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia regeerden in Juda. 
Zo begint het boek in hoofdstuk 1. Genoemde koningen kunnen gedateerd worden 
tussen ongeveer 743 en 687 voor onze jaartelling.  



Juda is een klein staatje, met Jeruzalem als centrum van zowel het politieke als 
godsdienstige leven. In Jeruzalem het koninklijk paleis voor het “huis” – de 
nakomelingen- van David. En de tempel die onder Davids zoon Salomo gebouwd 
werd. 
Naast Juda is er ook Israël, dat zich een paar eeuwen voor Jesaja heeft losgemaakt 
en dat Samaria als hoofdplaats heeft, waar andere koningsdynastieën de troon 
vullen, waarbij ze elkaar onderling steeds de tent uitjagen. En naast Juda en Israel 
zijn er nog een aantal kleine staatjes met Damascus, Tyrus, Sidon, Gaza als 
hoofdsteden. In elke stad een koning, een leger, priesters en handelaren.  
Om al die kleine staatjes heen regeren echter grote rijken. Dat van de Assyriërs aan 
de ene kant. En Egypte aan de andere kant. Om de grootmachten te weerstaan 
worden de kleine staatjes steeds gedwongen allerlei bondgenootschappen met 
elkaar óf de groteriken aan te gaan om maar niet ten onder te gaan. De kracht van 
bondgenootschap is natuurlijk de samenwerking: met z’n tweeën of drieën, of met 
een heleboel naties verenigd, ben je sterk. De zwakte, of beter gezegd de prijs die je 
betaalt als je een bondgenootschap aangaat is dat je wellicht een stuk eigenheid, 
autonomie, moeten inleveren. Kijk naar de bondgenootschappen van onze eigen tijd: 
de Europese Unie, de NAVO, de Verenigde Naties....mooi goed, zolang het niet ten 
koste gaat van inkomsten, werkgelegenheid. Zolang internationale afspraken niet 
zeer gaan doen: klimaatdoelen die beginnen te knellen, lidstaten die zich gaan 
bemoeien met wat je liever als interne kwesties wilt beschouwen, culturele tradities 
die opeens erfgoed moeten gaan worden, zodat ze niet “verdund raken” in de 
veelkleurigheid die bondgenootschap en samenwerking met zich meebrengt. Want 
dan kan het met de  solidariteit en samenwerking gauw opgehouden zijn.  
 
Dus denk niet dat de wereld van onze dagen zoveel anders is dan de wereld van 
toen, vele vele eeuwen terug. De bijbel leert dat er niets nieuws onder de zon is. De 
gedaantes waarin de tijden verschijnen zien er weliswaar anders uit, maar mensen 
zijn niet wezenlijk anders geworden. Daarom blijven de profetieën van de bijbel ook 
zo actueel in de oren klinken. Net als nu stond ook toen de wereld in brand en 
probeerden mensen met man en met macht brandjes te stichten, te blussen, aan te 
wakkeren, om ze weer opnieuw te doven.  
In de wereld van die dagen treedt Jesaja naar voren. Hij komt uit de hofkringen van 
Jeruzalem. Maakt daar de laatste jaren van verval van het koninkrijk Juda mee. De 
jaren die voorafgaan aan de ballingschap. Hij ziet wat er gebeurt. Dat niemand tracht 
naar recht. Wie houdt de geweldenaar in toom, wie doet recht aan de wees, wie 
verdedigt de rechtzaak van de weduwe, wie neemt het op voor mensen voor wie 
niemand het verder opneemt? 
Hij ziet ook andere dingen: het politieke onbenul van de leiders van het volk, hun 
neiging om bij machtige buren de hielen te likken. Hij ziet hoe mensen goedgelovig 
zijn, afgoden nalopen, onmenselijkheden als vanzelfsprekend aanvaarden, 
drogredenen verkiezen boven de waarheid. 
 
In het begin van het boek wordt hij ziener genoemd. Dat betekent niet dat hij 
helderziende is, maar wél dat hij helder inzicht heeft in wat er gaande is en dat hij 
overziet wat de gevolgen zouden kunnen zijn.  
Naast dat hij ziener wordt genoemd, wordt ook van hem gezegd dat hij hoorder is. Hij 
hoort een stem. Woord van God. Niet via versterkers uit de hemel, maar in wat hij in 
de tempel hoort als ze daar Torah lezen, in wat hij om zich heen hoort en vervolgens 
in zichzelf hoort spreken, de stem van zijn geweten, Gods klacht:   



“Hoor hemel, geef gehoor aarde, de Eeuwige heeft gesproken, ik heb mijn kinderen 
opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een os kent 
tenminste zijn meester nog, een ezel de krib van zijn heer, maar Israël kent niet, mijn 
volk is zonder verstand....” Hoe prachtig is de wereld die God gemaakt heeft. En hoe 
verschrikkelijk is de wereld die de mensen hebben gemaakt. De schepping is vervuld 
van Gods aanwezigheid, maar vol godenbeelden staat het land. De mensen zijn fier 
en trots, maar ze werpen zich neer voor beelden die ze zelf gemaakt hebben, zegt 
Jesaja ergens. De vorsten zijn schurken, de rechters corrupt, met het geroofde goed 
van de armen vullen zij hun huizen.  
Bijtend is de klacht die uit de mond van de profeet naar buiten komt. De klacht 
namens God. 
Dat is de rol van bijbelse profeten, of hun lot. Om Gods klacht, de woede van de 
Eeuwige, te verkondigen aan het volk. Daar maak je geen vrienden mee. In elk geval 
niet bij de verantwoordelijken, bij hen die vuile handen hebben gemaakt…die akker 
bij akker hebben gevoegd om hun eigen grond te vermeerderen ten koste van 
anderen. Ze zullen je liever het zwijgen opleggen, dan de bijtende waarheid te 
moeten horen. Of ze zullen je zo willen manipuleren met hun vleiende praatjes en 
hun mooie plaatjes,  dat je niet meer weet welke waarheid waar is.  
 
Het is dan niet zo vreemd dat Jesaja het liefst wegkruipt. Wee mij! Hoorden we 
zojuist in de lezing:  Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik 
leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft.  
Maar het is roepen tegen beter weten in, want Jesaja is diep geraakt door wat hij van 
de Eeuwige te zien heeft gekregen. Het is groter en grootser, zichtbaarder en 
tegelijkertijd ongrijpbaarder dan hij voor mogelijk kon houden. Bij al het kleinzielige 
en kruiperige van het mensengekonkel op aarde vergeleken is de ontmoeting met de 
of het Eeuwige met geen woorden of beelden te beschrijven. Moet je voorstellen, in 
de tempel, gewijd als woonplaats van de ENE, zijn – in het visioen van Jesaja- , 
slechts de zomen te zien van het gewaad waarmee God zijn aangezicht verhult. 
Ondanks alles wat mensen kunnen brouwen en bouwen, met al hun vaardigheden 
om tempels en kathedralen te maken, heilige huizen, de Eeuwige overstijgt het. De 
hele aarde is vervuld van zijn aanwezigheid.  
Jesaja beseft “al zou ik willen vluchten voor uw aangezicht”, zoals een psalm zingt, 
“overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, sprekend nabij….wie ben ik dan om te zwijgen.” 
“Hier ben ik”,  Hineni in het Hebreeuws…”Hier ik”. “Beschikbaar ben ik”. “Tot je dienst 
ben ik”. Hier, ik , hoe zou ik anders?”  
 
En Jesaja hoort de vreemde opdracht om alle zintuigen van het volk dicht te smeren, 
zodat ze niet horen, niet zien, niet verstaan. Zodat het nog erger zal worden dan het 
al was. Want als ogen niet meer zien, oren niet meer luisteren, niets meer tot harten 
doordringt zullen de gevolgen verpletterend zijn. De consequenties van doof zijn voor 
het Woord van de Eeuwige en blind zijn voor Gods bedoeling met zijn schepping, 
geen hart hebben voor de ander zullen rampzalig zijn. Een grote woestijn zal het 
worden. Mensheid zal niet meer zijn. Geen léven. 
Je zult maar met die boodschap op pad moeten. Wie zal je serieus nemen? Alleen 
maar doem verkondigen? Angst opwekken werkt wel een tijdje, maar of het het 
gedrag van mensen echt zal veranderen? Doempredikers worden na verloop van tijd 
niet serieus meer genomen. Ze worden op gegeven moment door andere predikers 
ingehaald die het tegenovergestelde gaan verkondigen. Opwarming van de aarde? 
Stijgende zeespiegel? Teveel CO2 uitstoot? Vergiftigde grond? Welnee, kijk toch 



eens hoe groen ons land is en hoe mooi en ach wat maakt het uit of de heide 
verdwijnt er gras voor terugkomt of wat meer bomen….dat is toch ook mooi?  
Met onheil alleen kom je er niet als profeet. Met alleen maar aanklagen en 
beschuldigende vingers uitsteken red je het niet.  
Je móet ook een perspectief bieden, een houvast, iets dat haalbaar is. Een 
boomstronk, waar weer een nieuw rijsje uit zal opschieten.  
 
De bijbelse Profeten, - het is goed dat voor ogen te houden- , zijn geen 
helderzienden, geen waarzeggers. Het zijn zeggers van de waarheid, zij proberen 
met de ogen van God naar de wereld te kijken en van wat zij zien leggen zij 
getuigenis af: “Zo spreekt de Eeuwige”. Ze schouwen wel in de toekomst, maar zij 
zien de toekomst niet als een onontkoombaar lot, ze willen waarschuwen: “Als wij zo 
doorgaan, dan kan het niet anders of.....” Het gaat er bij deze onruststokers niet om 
wat er uitkomt, het gaat om wat er aan komt en waar het op aan komt. Ze zien dat er 
onheil op komst is, maar omdat zij profeten in Israël zijn, bewaarders, hoeders van 
een geloof dat er een God is die redt, zien zij ook heil in het verschiet in het 
vertrouwen op die God bevrijder. 
Jesaja is zo’n profeet. Veelzeggend is zijn naam alleen al: Yeshayahu - God bevrijdt. 
Zijn naam is zijn profetisch program, de boodschap die hij te brengen heeft. Niet 
alleen maar doem zal er uit zijn mond komen, want angst werkt verlammend, werkt 
onverschilligheid in de hand. Hij zal ook weten te troosten, perspectieven schilderen, 
met het nederigste lichtpuntje voor mensen die in duisternis wandelen, met het 
kleinste twijgje aan een afgehakte stam.  
In Bethlehem zal, eeuwen na Jesaja, een naamgenoot geboren worden. In hun 
afgehakte en ontwortelde bestaan stapte een mens binnen die hen zag, die hun 
roepen hoorde. Zo komt God bij ons, Im- ma- nu- el, gingen ze over hem vertellen.  
In een wereld waar het horen en zien je vergaat door alle wanhoop en ellende, door 
alle verdriet, alle menselijke eenzaamheid, zien zij het voor hun ogen gebeuren: een 
nieuw rijsje aan de boomstronk, perspectief op een nieuw begin. Mensheid gaat niet 
verloren. Jeshua – Jezus. God redt. 
Moge dat zo zijn. Kome wat komt 
 


