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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 58:6-10 en Johannes 15:9-21 

(ds. Simon Dingemanse, 3 april 2022 Oude Jeroenskerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Als er allerlei nare en wrede dingen gebeuren die veel lijden veroorzaken, zoals nu bij de 

oorlog van Rusland tegen Oekraïne, hoor je wel eens dat mensen zich luidop afvragen: ‘in wat 

voor wereld leven we?’…Vragen u en jij zich dat ook wel eens af in deze schrikbarende 

tijden: in wat voor wereld leven we?... 

 

Nu, dat is een vraag waar ook het evangelie van Johannes ons bij bepaalt, want nergens in het 

Nieuwe Testament komt het woord ‘wereld’ zo vaak voor als juist in dat evangelie…in het 

Grieks staat daar dan steeds een woord dat we ook in onze eigen taal gebruiken: kosmos…’in 

wat voor kosmos leven we?’… 

 

En als je met die vraag het Johannes-evangelie leest, dan kom je twee hoofdlijnen op het 

spoor…de eerste lijn is dat God de wereld, de kosmos, liefheeft…bijna iedereen kent wel dat 

bekende zinnetje uit Johannes 3 vers 16: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft…’…en Jezus wordt in het Johannes-evangelie ook vaak ‘het 

licht van de wereld’ genoemd…je zou kunnen zeggen dat God door zijn liefde - en door Jezus 

Christus die die liefde voluit gestalte geeft -, de wereld in het volle licht wil zetten… 

 

Dat is de eerste lijn…maar de tweede hoofdlijn laat een precies tegenovergestelde beweging 

zien, namelijk dat de wereld dat licht niet wil en daarom Jezus Christus haat… we horen het 

Jezus zelf zeggen in het gedeelte dat ik daarnet heb voorgelezen… Hij zegt daar tegen zijn 

leerlingen: ‘Als de wereld jullie zal haten, besef dan dat de wereld daarvóór al Mij heeft 

gehaat’… 

 

Dat is toch vreemd eigenlijk: God heeft de wereld lief en Jezus laat dat ook op allerlei 

manieren zien: Hij redt een bruiloftsfeest in Kana dat dreigt vast te lopen door een gebrek aan 

wijn…Hij geneest een doodeenzaam mens die al 38 jaar lang ziek is…Hij geeft een blinde het 

licht in zijn ogen terug…Hij wekt zijn vriend Lazarus op uit de dood…Hij deelt brood met 

hongerige mensen, gunt mensen een nieuw begin en ga zo maar door…kortom: Jezus dient 

voluit het goede leven dat God bedoelt… 

 

Maar dan is het antwoord van die wereld dat ze Jezus gaat haten en ook zijn volgelingen gaat 

haten…Jezus’ weg vol liefde en goedheid wordt immers een lijdensweg, een kruisweg…Hij 

wordt vervolgd, gevangen genomen, gemarteld, gedood…Hoe kan dat?...Is de wereld waarin 

wij leven dan per definitie slecht of zo?...Is de kosmos kwaadaardig en aangelegd op 

haatdragendheid tegenover het goede leven?...  

 

Maar als dat zo zou zijn, waarom zou God die wereld dan zo eindeloos liefhebben…zo 

liefhebben dat Hij zelfs in zijn Zoon alles van zichzelf geeft om die wereld te redden?... 

 

Ik weet niet hoe u en jij de wereld ervaren, maar hier moeten we nu toch eens even verder 

over nadenken…en dan is alvast één onderscheid heel belangrijk… we moeten onderscheid 

maken tussen de wereld als Gods goede schepping, dat wil zeggen: de wereld zoals die door 

God van den beginne, dus in principe, bedoeld en gewild is…én: de wereld die wij mensen er 

van maken… 
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En als het gaat om de wereld die wij mensen er van maken, dan moeten we erkennen dat er 

heel veel verschillende werelden zijn…de wereld van Poetin is toch bepaald anders dan de 

wereld van Zelenski…je hoort niet voor niets wel eens zeggen dat Poetin in een ander 

universum lijkt te leven…hij probeert bijvoorbeeld zijn volk wijs te maken dat het Russische 

leger bezig is om Oekraïne te bevrijden…en hij lijkt daar zelf nog in te geloven ook…net als 

Kirill, de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk, die Poetin een Godsgeschenk noemt… 

 

En dan is daar de wereld van de NAVO…waar je ook weer mee uit moet kijken natuurlijk, 

want het gevaar ligt op de loer dat die zich laat meeslepen in die wereld van Poetin… 

 

Nou ja, er zijn veel zelfgemaakte of zelfbedachte werelden die op een vreselijke manier 

werkelijkheid kunnen worden…u, jij en ik hebben ook onze eigen wereld…en die ziet er 

anders uit dan die van de Oekraïense of Syrische vluchtelingen, wees eerlijk…terwijl we toch 

in een en dezelfde wereld leven… maar helaas vinden we in al die werelden dus ook een 

wereld die heel dominant is: de wereld van het machtsmisbruik…een wereld die zijn klauwen 

uitstrekt om mensen te vernederen en het goede leven de nek om te draaien… 

 

En als Jezus het heeft over de wereld die Hem en zijn leerlingen haat, dan moeten we denken 

aan die wereld van het machtsmisbruik…de wereld van het kortzichtige eigenbelang die geen 

rekening houdt met andere mensen…de wereld van de onverschilligheid die de kwetsbaren 

over de rand van de afgrond duwt…en trauma’s veroorzaakt bij heel veel kinderen… 

 

Het woord ‘kosmos’ in het Johannes-evangelie heeft dus meer lagen en dat maakt het wat 

ingewikkeld: in de ene laag is het gewoon onze aardbol met de zon, de maan en de sterren 

daaromheen…maar in een andere laag is de kosmos de gemeenschap van mensen en dieren te 

midden van de natuur die door God wordt liefgehad, eindeloos liefgehad…maar in nog weer 

een andere laag duidt het op de wereld van het machtsmisbruik die mensen zelf in het leven 

kunnen roepen… 

 

En nu komt het er natuurlijk op aan waar wij ons oor te luisteren leggen en waar wij ons hart 

voor openen…stellen wij ons open voor de liefde van God…voor de weg van Jezus die 

mensen terecht brengt en zo Gods goede schepping tot uitdrukking brengt…of stellen wij ons 

open voor de wereld van het machtsmisbruik, het egoïstisch om je heen slaan… 

  

Jezus voelt dat zijn leven steeds meer in het gedrang komt…de Romeinse bezetter en de 

geestelijke leiders die de baas willen blijven, ervaren Jezus als een vervelende stoorzender en 

dat kunnen ze niet verdragen….en daarom willen ze Hem uit de weg ruimen…en dat blijft 

toch op een of andere manier iets heel vreemds…het is moeilijk te begrijpen… 

 

Want wáárom zou je als mens de liefde uit de weg willen ruimen?...Waarom zou je iemand 

die alleen maar goed doet om zeep willen helpen?...We zien het natuurlijk wel vaker in onze 

geschiedenis: Gandhi die louter geweldloos opkwam voor vernederde mensen werd 

vermoord…Martin Luther King die louter geweldloos opkwam voor zijn gediscrimineerde 

zwarte medemensen werd vermoord… Bisschop Romero die louter geweldloos opkwam voor 

gerechtigheid in Latijns-Amerika werd vermoord…en ga zo maar door… 

 

Waarom worden er christenen vervolgd in China?...Worden kerken in brand gestoken in 

India?...Waarom wordt Navalny die strijdt tegen corruptie in Rusland in de gevangenis 

gegooid? Waarom worden goedwillende mensen gemarteld…of voor gek in een zogenaamde 

psychiatrische inrichting opgesloten?...Dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk?... 
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Er is maar één antwoord op mogelijk: omdat de gewetenloze machtsuitoefening mensen in de 

greep kan krijgen…of de macht van de angst…Jezus noemt die dictatoriale macht ook wel ‘de 

overste van deze wereld’, zo tiranniek kan die zijn…en die ‘overste van deze wereld’ roept 

zijn eigen kosmos in het leven en maakt zo heel veel kapot op deze aarde…deze aarde die 

bedoeld is om Gods goede schepping te zijn… 

 

Die macht kan overal om zich heen grijpen…in de werksfeer bij grensoverschrijdend 

gedrag…in de schoolklas en in het verzorgingshuis als er gepest wordt…zelfs in een 

zogenaamde liefdesrelatie waarin de een de ander dwingt om aan een zogenaamd ideaalbeeld 

te beantwoorden…laten wij nu niet denken dat die wereld ons vreemd is…ook in de kerk kan 

die wereld huishouden tot schade van de gemeente van Christus…  

 

En daarom is de stem van de profeten van het allergrootste belang: de profeten die de thora 

erbij roepen…de bevrijdende weg van de Enige, de God van Israël…hoor bijvoorbeeld Jesaja: 

“Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk 

ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de 

hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt is, je 

bekommeren om je medemens?”… 

 

Jezus leeft helemaal van die stem van thora en profeten…dat zit voor de totale honderd 

procent in zijn genen…en weet u wat nu het echt geweldig vreugdevolle is van het evangelie 

en van het geloof in dat evangelie?...Dat is dat de wereld van thora en profeten…de wereld 

van Jezus, van Gods liefde en gerechtigheid sterker is dan de wereld van het machts-

misbruik…het lijkt er vaak niet op, maar Gods goede schepping wint het van de ‘overste van 

deze wereld’…dat is ook precies de betekenis van Pasen…  

 

Deze veertigdagentijd wordt zoals we allemaal weten ook wel vastentijd genoemd…het is ook 

een tijd van zelfonderzoek, waarin je jezelf afvraagt: waar leef ik eigenlijk voor?...wie dien ik 

met mijn leven?...wat is in diepste wezen de basis van mijn bestaan?...en waarvoor zijn wij als 

kerk op aarde?... 

 

Onze protestantse gemeente is bezig het Windkrachthuis geschikt te maken voor de opvang 

van Oekraïense vluchtelingen en de parochie heeft in het zusterhuis naast de Maria ter Zee-

kerk nu al vluchtelingen opgevangen…maar dat is niets om je op te laten voorstaan…het zou 

heel gewoon moeten zijn… 

 

Het is al een stuk moediger als je in dienst van Artsen zonder Grenzen of van het Rode Kruis 

met gevaar voor eigen leven in oorlogsgebieden gewonde mensen opzoekt om te verzorgen… 

en het is ook een stuk dapperder als je in een dictatuur opkomt voor gerechtigheid of voor je 

geloof in de weg van Jezus die alle dictatuur onder kritiek stelt… 

 

En natuurlijk betrappen u en jij zich er net als ik vaak op dat ons kortzichtige eigenbelang 

weer de overhand dreigt te nemen, waardoor er een wereld ontstaat van ‘ieder voor zich en 

God voor ons allen’, maar dan worden we door het evangelie weer teruggeroepen om een 

nieuw begin te maken…want dat betekent de vergevende liefde van God: je mag en je kunt 

opnieuw beginnen met het dienen van het goede leven…met het weerstaan van die kosmos 

waarin de macht tot dictatuur is geworden… 
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Ja, er is soms reden genoeg om jezelf luidop af te vragen: in wat voor wereld leven we?... 

Maar een betere vraag is: in welke wereld wíl ik leven?...Dat is de veertigdagenvraag op weg 

naar Pasen, op weg naar het licht…in welke wereld geloof ik?...Hoor dan wat de profeet 

Jesaja roept: ”wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul 

onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het 

middaguur.” Amen. 


