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Uitleg en verkondiging vanuit Jesaja 2:1-5 en Mattheüs 24:32-36, 42-44 

(ds. Simon Dingemanse, 27 november 2022, Oude Jeroenskerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Dat woordje ‘einde’ is een intrigerend woordje…het hangt helemaal van de situatie af of je 

dat woord positief of negatief ervaart…als de tandarts bezig een gat in je kies te boren, dan 

verlang je naar het einde van die onderneming en natuurlijk hoopt iedereen op het einde van 

de oorlog in Oekraïne...en op het einde van de energiecrisis… 

 

Maar als je gelukkig bent, dan hoop je natuurlijk niet dat daar een einde aan komt…en als je 

als samenleving in vrede leeft, dan wil je dat graag zo houden… 

 

En als je als vrouw zwanger bent, is het nog weer anders…dan hoop je dat daar na negen 

maanden een einde aan komt, ook al zie je misschien tegen de pijn van de weeën op…want je 

bent vol verwachting van een nieuw begin van leven… 

 

De twee lezingen die we net hoorden hebben ook iets met het einde te maken… met het einde 

der dagen, zo staat er…of met het einde van deze wereld…maar ook met nieuw begin…hoe 

moeten we dat dan verstaan?... 

 

Jesaja schetst in het einde der dagen een visioen van vrede, sjaloom…vrede die ontstaat 

doordat alle volken willen leren van de tora, Gods wegwijzing…de volken stromen naar de 

berg van de tora en de tora gaat op weg naar de volken…het is een beweging naar elkaar 

toe…was dat maar waar, denk je dan… 

 

Was dat maar waar dat alle volken, dat iedereen, oprecht zou proberen zich aan bijvoorbeld de 

tien woorden van de Sinaï te houden, dan zou er ‘in-der-daad’ een goede basis voor vrede 

zijn: geen leugenachtige praat meer, geen hebberigheid, geen machtsmisbruik, geen moord en 

doodslag…geen krampachtige zelfhandhaving maar juist de ontspannen sfeer van de sabbat… 

Poetin zou opeens met kritische zelfspot naar zichzelf kunnen kijken en Donald Trump zou 

een nederige en bescheiden man worden…en president Assad maakt van vaten geen bommen 

maar gebruikt ze om schoon water mee uit te delen…  

 

Als deze tegenstrijdige wereld zo eindigt en er komt een einde aan zwaarden en speren, aan 

tanks en raketten, nou, dat is iets om hunkerend naar uit te zien… 

 

Nu, zegt iemand...ik ben een realist...ik doe niet aan luchtfietserij...als ik de krant lees en naar 

het journaal kijk, dan zie ik wel heel wat nachtmerries voorbijkomen...maar visioenen, 

dromen zoals Jesaja?...Nee, wij leven immers in een wereld met een oeverloze 

wapenindustrie...en sommige takken daarvan zijn al zo pervers geworden, dat ze mitrailleurs 

maken van een formaat die past bij kindsoldaten, zodat die er handig mee overweg kunnen...  

 

Jawel, maar Jesaja is in zijn visioen ook een realist...hij ziet dat de mensen zich verslingeren 

aan hun afgoden van macht en geld en groei en wat al niet meer...en hij ziet volken die aan de 

top willen staan en iedereen onder zich willen krijgen...Jesaja ziet dat aan de godenbergen die 

her en der liggen in de wereld waar hij leeft... 

 

Die godenbergen – waar mensen offers brachten aan de god van de vruchtbaarheid 

bijvoorbeeld – die godenbergen zijn bergen van hoogmoed en arrogantie, waarop mensen hun 

eigengemaakte zekerheden aanbidden en knielen voor hun idolen...in die tijd waren dat de 
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Tabor, de Karmel en de Hermon…en vandaag de dag zijn dat waarschijnlijk de economische 

groei: dat de beurs zo hoog mogelijk staat…en de wonderen van de wetenschap: dat we met 

ons allen naar de maan gaan...en de militaire kracht en je morele superioriteit...de 

sportprestaties, de FIFA en haar president die zich boven alles verheven voelen…en de 

kijkcijfers...noem maar op...     

 

We hebben afgelopen week gehoord dat er mensen werden opgeofferd aan de kijkcijfers van 

‘De wereld draait door’…of aan de presentator die in zijn eentje aan de top staat…niet alleen 

de wereld draait door, maar het hele programma blijkt volkomen doorgedraaid te zijn 

geweest…of dolgedraaid is misschien een nog beter woord… 

 

Maar Jesaja roept in zijn visioen dat al die godenbergen en heuvels het niet halen bij de berg 

waar het huis van de Enige staat...niet dat die tempelberg van Jeruzalem zo hoog is...nee, de 

Olijfberg daar niet ver vandaan is hoger...maar bij Jesaja wordt de tempelberg op een 

symbolische manier de hoogste berg die overal bovenuit steekt...als oriëntatiepunt voor heel 

de wereld... 

 

Omdat de Enige, de God van Israël, de Allerhoogste is en omdat wij mensen vaak valse goden 

in het leven roepen...dan aanbidden we de macht… niet alleen Poetin en Erdogan willen graag 

aan de top blijven...in ons eigen leven kan het ook zo zijn, dat macht met ons op de loop gaat, 

wees eerlijk...  

 

Ouders die hun kinderen onredelijk behandelen...leraren die hun leerlingen voor gek 

zetten...dominees die de messias spelen in hun gemeente... afdelingschefs die hun 

zogenaamde ‘ondergeschikten’ manipuleren...je mag hopen, dat het niet veel voorkomt, maar 

we weten dat het vaker voorkomt dan ons lief is...mensen kunnen in bepaalde situaties vaak 

moeilijk de verleiding weerstaan om vals voor god te spelen en zich boven anderen te 

verheffen... 

 

Nu, daar staan al die godenbergen model voor...Er is een prachtig satirisch verhaal in de 

profetische boeken, waarin die hoogmoed belachelijk wordt gemaakt en dat is het verhaal van 

David en Goliath...u moet dat voor de gein thuis nog eens nalezen...de reus Goliath met zijn 

geweldige wapenrusting staat dan model voor de afgodische arrogantie van de macht...  

En als de kleine herder David, die gewend is het kwetsbare lam te beschermen tegen de 

roofdieren...als de kleine David en de reusachtige Goliath dan tegenover elkaar staan, dan 

horen we Goliath roepen: ‘Kom maar op, kleintje, dan zal ik je aan de aasgieren en hyena’s 

voeren’...maar David antwoordt: ‘Jij daagt me uit met je zwáárd en je spéér, maar ik daag jou 

uit in de naam van de Enige, die geen zwaard of speer nodig heeft om te overwinnen.’  

 

En we weten dan hoe het verhaal afloopt...de kleine herder wint het van de grote reus...en zo 

wordt alle arrogante, zwaar bewapende machtsvertoon te kijk gezet. 

 

Ja, het zwaard en de speer van Goliath...die twee komen we nu precies ook weer tegen in het 

visioen van Jesaja…de volken, die de eenzame hoogte van Gods liefde en gerechtigheid 

ontdekt hebben, stromen richting de berg Sion en het huis van God om daar de bevrijdende 

wegwijzing in ontvangst te nemen... 

 

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen…die 

bijbeltekst werd over heel de wereld uitgezonden, toen Sadat van Egypte en Begin van Israël 

44 jaar geleden een vredesverdrag ondertekenden na jaren van onverzoenlijkheid...met de 
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toepasselijke naam ‘het Camp David-akkoord’…als je ziet hoe onverzoenlijk het er nu 

voorstaat in het Modden-Oosten lijkt het wel een ééuw geleden… 

 

En die verandering van zwaard in ploegschaar is ook in beeld gebracht…het staat bij het 

gebouw van de Verenigde Naties, het gebouw van alle volken, en het is ooit geschonken door 

de Sowjet Unie…een bijbels beeld geschonken door nota bene een atheïstisch regime…Poetin 

kan zich daar nu niks meer bij voorstellen…hij maakt het liefst van tractoren tanks en van 

graansilo’s raketten… 

 

En we snappen het niet, want het lijkt zo logisch dat er vrede zou moeten zijn…want wie wil 

dat nu niet?... 

 

Maar vrede stichten is niet gemakkelijk, dat weten we óók allemaal...Als je een bittere 

verbetenheid in je hebt, hoe smeed je dat dan om naar milde zachtmoedigheid...hoe kunnen je 

gevoelens van boosheid omgesmeed worden tot iets opbouwends?...Vrede stichten is hard 

werken…en de vonken kunnen er vanaf vliegen, zoals bij een smid die een speer omsmeed tot 

een snoeimes… 

 

Vergeving en verzoening kosten bloed, zweet en tranen...volken hebben er moeite mee, zoals 

we dagelijks in het Midden-Oosten zien...maar wij mensen ook...onze trots staat ons vaak in 

de weg...onze claimcultuur, onze geldingsdrang...hoe maken we daar een eind aan?... 

 

Want dat einde is nodig, wees eerlijk…en wij weten helemaal niets over wanneer dat einde 

komt…maar wat we wel weten, is dát er eens een eind zal en moet komen aan alle onheil en 

bloedvergieten…er is een oordeel, een eindoordeel, nodig dat alle kwaad uit de weg ruimte, 

opdat het goede kan opbloeien…maar dat eindoordeel komt ons niet toe, want dan wordt het 

al gauw een oordeel in ons eigenbelang of tot bevestiging van onze eigen standpunten… elke 

verstandig mens weet dat elke menselijke utopie eindigt in een dictatuur…nee, dat 

eindoordeel is aan God… 

 

Over dat einde heeft Jezus het…er zal veel voorbijgaan, er zal aan veel een einde komen, zegt 

Hij…zelfs de hemel en de aarde zoals wij die nu kennen of menen te kennen: ze zullen 

voorbijgaan…’maar mijn woorden zullen níet  voorbijgaan,’ zegt Hij… met andere woorden: 

die heilzame wegwijzing van de Enige…de thora die in Jezus handen en voeten krijgt, die 

blijft de basis van een nieuw begin… 

 

Maar ook al is een eindoordeel niet aan ons, wij kunnen wel waakzaam leven…waakzaam 

leven in verwachting van de zoon des mensen die Heer is van het goede leven…wij kunnen 

tekenen oprichten van het visioen van Jesaja…wij kunnen onze hoogmoed afleggen en onze 

arrogantie in de prullenbak gooien… we kunnen werken aan vergeving…kortom: wij kunnen 

in verwachting leven als een zwangere vrouw…we zien misschien op tegen de weeën, maar 

we hopen sterk dat er een nieuw begin mogelijk is…  

 

Gods Geest blaast dan het vuur in ons aan...dat heilige vuur, waardoor je het ijzer kunt 

smeden als het heet is...haat wordt omgesmeed in liefde...vijandschap in vriendschap...onrecht 

in gerechtigheid...Joden en Palestijnen voetballen met elkaar...dat gebeurt al!...iemand kocht 

een wapenfabriek en maakte er een speelgoedfabriek van...echt gebeurd!...het kan... 

 

In het profetenboek Jesaja komt ook het beeld voor dat de volken samen maaltijd zullen 

houden op de berg van God…een maaltijd van de vrede…met goed eten en drinken…zie je ze 
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al zitten: Poetin en Zelenski samen aan tafel die voor elkaar het eten opscheppen?...het zou 

prachtig passen bij ons jaarthema!... 

 

Nee, ik weet het: het is moeilijk voor ons om dat vóór ons te zien…en daarom laat Jesaja het 

ons zien in zijn visioen…en gaat Jezus volstrekt geweldloos zijn weg…dwars door alle haat 

en vijandschap heen…zij bedien verwijzen naar een positief einde, hoe dwaas het ons soms 

ook in de oren mag klinken…een nieuw begin dwars door de weeën heen: God zelf als 

kwetsbaar kind in ons midden komen...opdat onze wereld dwars door de weeën heen opnieuw 

geboren wordt…Ere zij God in den hoge…en vrede op aarde…voor de mensen die Hij 

liefheeft. Amen.  


