
Fonteinkerk, 1 oktober 2017 (Israëlzondag) 

Lezingen: Jesaja 52:4-10 en Lucas 7:11-23 

 

Er stond een merkwaardig verhaal in de krant van afgelopen vrijdag. Rondom een stadje in 

het oosten van Ethiopië leven gevlekte hyena’s. Deze geduchte rovers waren altijd een groot 
gevaar voor het vee en voor de mensen. In de jaren ’60 begon een boer met het voeren van de 

hyena’s: elke dag kregen ze van hem een portie vlees. Zijn stadgenoten bekeken dit eerst met 
grote argwaan, maar de vreemde actie van de boer bleek goed uit te pakken. De overlast van 

de hyena’s verminderde sterk: ze lieten het vee met rust en vielen ook geen mensen meer aan. 

Inmiddels heeft de zoon van de boer het dagelijkse voeren overgenomen van zijn vader, en is 

het een toeristische attractie geworden. Zoals de krant het omschreef: “De dieren  hebben het 
op een akkoordje gegooid met de mensen.” 

 

Vanuit de legendevorming rond de heilige Franciscus kennen we ook zo’n verhaal. In de stad 
Gubbio hebben de mensen veel last van een rondzwervende wolf, die voor mens en dier een 

bedreiging vormt. Franciscus wordt erop uit gestuurd om met de wolf te praten. Hij weet een 

overeenkomst te bereiken: de wolf belooft géén jacht meer te maken op mensen of dieren, en 

de inwoners van Gubbio beloven dat zij de wolf dagelijks te eten zullen geven. 

 

Zulke verhalen roepen vragen op: zijn ze niet te mooi om waar te kunnen zijn? Toch zijn ze 

ook ontroerend, omdat ze ons een doorkijkje geven op een mooiere, betere wereld. Ook de 

profeet Jesaja (hoofdstuk 11) gebruikt dergelijke beelden om de Messiaanse tijd aan te 

kondigen: “Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje 

neer; kalf en leeuw zullen samen weiden, en een kleine jongen zal ze hoeden.” Zolang er op 

de aarde mensen zijn, hebben ze gedroomd van een nieuwe toekomst, een paradijselijke tijd 

waarin mensen en dieren eindelijk in vrede met elkaar zullen leven. In de lezing van vandaag 

profeteert Jesaja over de terugkeer van het volk uit de ballingschap; ook daar is God bezig 

met het scheppen van toekomst, en ook daar klinken woorden als “vrede, goed nieuws, 
redding”. De vreugdebode zegt: “Je God is koning!” en daarin klinkt het goede nieuws door 
dat het op aarde eindelijk zal toegaan zoals God het wil. 

 

In de dagen van Jezus waren de verwachtingen hooggespannen: breekt hier en nu de tijd aan 

waarin God weer naar zijn volk omkijkt, en is deze Jezus de Messias waarop wij hopen? In 

Lucas 6 houdt Jezus een indrukwekkende toespraak (inhoudelijk vergelijkbaar met de “Berg-

rede” bij Mattheüs) waarin Hij de nieuwe toekomst aankondigt, en vertelt welk gedrag bij 
deze nieuwe tijd past. We mogen aannemen dat de mensen daarna Jezus goed in de gaten 

hielden: gaan wij nu dingen zien die aantonen dat Gods grote toekomst is aangebroken? 

Lucas maakt er in hoofdstuk 7 een mooi, dramatisch verhaal van. In zijn voorstelling laat hij 

twee stoeten, twee optochten op elkaar botsen. De ene optocht loopt naar de stad Naïn toe. 

Hier zien we vrolijke, hoopvolle mensen. Ze praten over de nieuwe tijd die gaat aanbreken, 

het nieuwe leven dat zij tegemoet gaan. Vol verwachting kijken ze naar de toekomst uit. Dit 

zijn de mensen rondom Jezus; dit is de optocht van het Leven. 

 

De andere optocht trekt juist de stad uit. Hier zien we gebogen, verslagen mensen; hier horen 

we gehuil en geschreeuw van wanhoop. Alle hoop is hier weggevaagd, alle verwachtingen 

zijn tot zwijgen gebracht. Hier is geen toekomst meer; dit is de optocht van de Dood. 

 “Weeklaag niet meer,” zegt Jezus tegen de weduwe. Dat zeggen wij zelf óók weleens tegen 
verdrietige mensen: “Huil nou maar niet. Je hebt toch een mooi leven gehad; daar moet je 
toch ook een beetje dankbaar voor zijn? Wie weet wat je man bespaard is gebleven… God zal 



voor je zorgen, dus blijf maar hoopvol. Huil maar niet meer…” Vaak zeggen we dat, omdat 
we ons eigenlijk geen raad weten met die tranen. 

 

Jezus is niet bang voor tranen. In zijn toespraak in hoofdstuk 6 had Hij gezegd: “Gelukkig wie 
nu huilt, want je zult lachen.” Deze woorden brengt Hij nu in praktijk. “Weeklaag niet meer” 
is de opmaat naar een situatie van vreugde en nieuwe toekomst.  

Dan komt Hij naderbij, raakt de baar aan en zegt: “Jongeman, Ik zeg je: sta op!” Volgens de 
Joodse leefregels maakt Jezus zichzelf onrein door het aanraken van de baar. Het moet voor 

de omstanders schokkend zijn geweest. Misschien vermeldt Lucas daarom dat de dragers 

blijven stilstaan. Verschrikt blijven ze stilstaan, en ademloos kijken zij toe naar wat er nu 

gebeuren zal. Al met al is dit heel symbolisch: de Dood blijft stilstaan voor Jezus. Altijd en 

overal gaat de Dood genadeloos en onstuitbaar zijn gang, maar hier wordt hij in zijn vaart 

gestuit. En iedereen houdt de adem in. 

 

“Jongeman, Ik zeg je: sta op!” Op Jezus’ bevel gaat de jongen overeind zitten en begint… te 
spreken. Dat is het duidelijkste bewijs dat hij weer in het land der levenden is teruggekeerd. 

Want spreken en leven gaan hand in hand: je wordt pas mens, je leeft pas op in het gesprek, in 

het contact met anderen. Zonder communicatie, zonder verbondenheid voelt een mens zich 

dood, blijft een mens onvolledig en ongelukkig. 

 

En dan dat ontroerende zinnetje: “Jezus gaf hem terug aan zijn moeder…” Zo lazen we dat 
ook in een verhaal van Elia: “Hij gaf het (kind) aan zijn moeder terug.” Duidelijker dan hier 
kun je het omzien van God, maar ook de bedoelingen van God niet onder woorden brengen. 

Het is niet Gods bedoeling om mensen voortijdig uit het leven weg te rukken; dat is nooit en 

nergens de bedoeling. God wil de dood in zijn vaart stuiten, en aan mensen het leven geven, 

en mensen die door de dood gescheiden zijn aan elkaar teruggeven. Dat is de toekomst! 

 

En zo gebeurt het onvoorstelbare, het ongelofelijke: de optocht van de Dood moet zich 

gewonnen geven aan de Optocht van het Leven. Een verhaal dat een doorkijkje biedt naar een 

andere, nieuwe wereld. Waar Jezus verschijnt, waar God omziet naar mensen, daar breekt een 

nieuwe toekomst aan. De omstanders denken vast aan de verhalen van Elia en Elisa, en ze 

roepen: “Een groot profeet is onder ons opgestaan!” Ze roepen ook: “God heeft zich om zijn 
volk bekommerd, God heeft naar zijn volk omgezien!” Een prachtige, inclusieve manier van 
denken: dat God naar één weduwe omziet is hartverwarmend voor het hele volk. Heel Israël 

voelt zich gezien en aangeraakt. 

 

In dit verhaal lijkt het te gaan om de jongeman en zijn opstanding. Sommige uitleggers 

zeggen: “Niet de jongen, maar zijn moeder is de hoofdpersoon. Zij is de gestalte zonder hoop, 

zij staat model voor het volk dat zijn toekomst kwijt is. Zoals de profeten het volk in balling-

schap vergelijken met een treurende weduwe, zo vergelijkt Lucas het wanhopige Israël met 

deze vrouw zonder toekomst.” Deze uitleg zou worden ondersteund door de uitroep van de 

omstanders: “God heeft zich om zijn volk bekommerd!”  
 

Als we kijken naar het Israël in onze dagen, als we kijken naar de spanningen in deze wereld, 

als we kijken naar de zorgen en problemen in ons eigen leven, dan vinden wij het weleens 

moeilijk om inspiratie te putten uit zo’n verhaal. Ook Johannes de Doper had zo zijn twijfels. 
Johannes was de heraut van Jezus geweest: hij had de komst van Jezus en het aanbreken van 

Gods Koninkrijk aangekondigd, en de mensen opgeroepen zich daarop voor te bereiden. Maar 

nu Jezus gekomen was, viel het Johannes eigenlijk tegen. Hij vernam wel dat Jezus vele 

zieken, blinden en kreupelen beter maakte, en zelfs te Naïn een dode jongen levend en wel 



teruggaf aan zijn moeder, maar hij dacht: “Waar blijft nou die totale ommekeer van de wereld, 

waar blijft nou dat Koninkrijk dat de hele aarde veranderen zal?” Johannes had zijn twijfels; 
dat had vast en zeker óók te maken met de omstandigheden waarin hij zelf verkeerde. Hij had 

felle kritiek geuit op de levenswandel van koning Herodes, en als gevolg daarvan zat hij nu in 

de gevangenis. Dat moet bij hem vragen hebben opgeroepen: hoe kan ik nou, als de voorloper 

van Jezus en de aankondiger van een nieuwe wereld, hier gevangen zitten? Hoe kan het nou 

dat Jezus een onbekende jongen verlost van de dood terwijl Hij mij, zijn aankondiger, in de 

gevangenis laat? Vandaar zijn twijfelende vraag aan Jezus: “Bent Ú het die komen zou, of 
moeten we toch nog op een ander, op de echte Messias wachten?”  
 

Het antwoord van Jezus lost de twijfel van Johannes niet op. Jezus antwoordt met een nuch-

tere, zakelijke opsomming van zijn daden: blinden worden ziende, lammen wandelen, 

melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en armen ontvangen 

het evangelie… Daarmee hoort Johannes niets nieuws: dit was hem uit verhalen, geruchten en 
de profetieën van Jesaja (hoofdstukken 35 en 61!) allang bekend. Maar Jezus voegt er een 

oproep aan toe: “Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt!” Dat lijkt een directe 
vraag aan Johannes te zijn: “Probeer te aanvaarden dat Ik ánders te werk ga dan jij had ver-
wacht of gehoopt. Accepteer dat het Koninkrijk op een ándere manier in de wereld komt dan 

jij je had voorgesteld.” Indirect, zou het ook een vraag aan ons kunnen zijn: “Probeer te 
geloven dat Ik in Naïn een teken heb gegeven van het komende Koninkrijk, teken van een 

toekomst waarin de dood overwonnen zal zijn. Erger je niet aan Mij, wanneer die toekomst 

langs andere wegen of met een andere snelheid tot stand komt dan jij had gehoopt…”  
 

Wat doet zo’n verhaal met jou? Laten we er in ieder geval een oproep in horen: ziekte en 

dood, wanhoop en onrecht zijn nooit en nergens de bedoeling. In het verhaal klinkt door dat 

God andere bedoelingen met ons leven heeft. Laten wij ons dan geroepen voelen om de dood 

in al zijn verschijningsvormen tegen te gaan en tegen te houden. De toekomst is aan het leven. 

En als we ons noodgedwongen toch neer moeten leggen bij de dood, laten we dan in geloof 

overeind houden dat die dood het laatste woord niet heeft. Toch blijven denken: “Wacht 
maar!” Blijven zeggen: “En toch…!” Vanwege die verhalen die ons een doorkijkje geven naar 
een nieuwe wereld. 

 


