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Gesloten grenzen. Spanning tussen witte en gekleurde mensen. Scholen, bedrijven en 
godshuizen met bewaking en tassencontrole. Lege terrassen. Wie een boodschap doet, 
kiest een tijdstip waarop het rustig is. Demonstraties zijn verboden. Andere 
samenscholingen trouwens ook. Controle. Controle op alles wat via internet plaatsvindt – 
privacy is een leeg woord geworden. Argwanende blikken op perrons en in treinen. Mensen 
die voortdurend op hun hoede zijn. Nergens ontspannen ze zich. Enkel enigszins in hun 
eigen huis. Vrijheid – veiligheid - hoe voelen die ook weer? Controle overal. Angst regeert. 
 
Het zou onze toekomst kunnen zijn. 
 
Dan klinkt er een stem. Een wat vreemde stem… Een geluid vol passie, vol hoop, in weerwil 
van alle chaos en spanning. Een bevlogen mens zoekt gehoor onder gelovigen: christenen. 
Moslims. Hij richt zich tot de media. Tot verenigingen. “Ik zie een nieuwe hemel zich 
verheffen”, zingt hij. Het wordt anders, zegt hij. Het einde van de terreur is in zicht. Er komt 
een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Angst zal niet meer regeren. Blijdschap zal regeren! 
God is groot! Hij zal zijn grootheid laten zien en aan de mensen schenken. 
 
Dát zou een vreemde stem zijn. Zouden we hem serieus nemen? 
Ik denk dat we eerst allerlei vragen zouden stellen. Hoe wil je dat gaan doen dan?, vragen 
we. Wat zijn je plannen? Leg ze eerst maar eens concreet uit. Daarna zullen we zien of we je 
serieus nemen. 
Zou Jesaja serieus zijn genomen…? 
Zijn volksgenoten verkeerden in grote problemen. De  terugkeer uit de ballingschap viel 
enorm tegen. Vijandschap en aanslagen overal. Geen mogelijkheid iets op te bouwen. 
Niemand veilig. Hoe zie je dat voor je, Jesaja? Hoe wil je al die mooie dingen waar je het 
over hebt, bereiken? En wij – wat verwacht je van ons? 
 
In de tweede Petrusbrief klinkt ook zo’n stem. Ook in een tijd van spanning en onveiligheid, 
althans voor de lezers van de brief. Een stem die moed inspreekt. Men hoopte in alle 
narigheid op verlossing, op een ‘einde der tijden’. Dat was immers voorzegd. Maar het komt 
maar niet! Jaren gaan voorbij, jaren van worsteling en ellende. En er verandert niets. 
De briefschrijver zegt: “voor de Heer is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één 
dag.” Óns begrip van tijd is anders dan dat van God. Houd moed! God vergeet ons niet. Blijf 
je best doen voor die nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. 
 
Zo spreken ze al eeuwen lang, die mensen vol passie en geloof en hoop. 
Toen – en ook nu. 
 
“Allah is groot!” roepen enkelen gepassioneerd. En ze schieten een Kalasjnikov leeg op 
mensen in een concertzaal. Om zo de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te 
bespoedigen. 
“Allah is groot”… Maar hiermee maken ze hem niet groot. Hiermee maken ze hem juist heel 
klein. Ze maken hem tot boegbeeld van hun eigen ideologie. Een god in je broekzak. Een 
god van wie je niet verwacht dat hij op enig punt afwijkt van jouw politieke machtsdroom. 
God wordt verkleind tot een passie die een agressieve strategie moet dienen. 



Zo kan het gaan. Dat is wat er met gelovige passie gebeurt, wanneer er geen zelfkritiek of 
openheid meer is. Wanneer er geen vragen gesteld mogen worden. Wanneer alle humor 
eruit verdwijnt en je jezelf enkel bloedserieus kunt nemen. 
Hopelijk was Jesaja iemand die kon lachen. 
 
“God is groot”, zegt ook paus Franciscus. ‘Laudato si’: wees geprezen! 
Ook hij ziet de moeite van mensen om het met elkaar en met deze wereld te rooien. Hij ziet 
het gebrek aan God in het dagelijkse leven: vervuiling van het milieu. Klimaatcrisis. Zorgen 
over voldoende schoon water. Ontbossing. Onrecht. 
We horen zijn stem. Stem van een bevlogen mens vol passie, vol hoop, in weerwil van alle 
chaos en spanning. Stem van iemand die spreekt van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Maar niet door middel van geweld en terreur. Paus Franciscus spreekt van de 
‘revolutie van de tederheid’. Zoals we horen in de woorden in de tweede Petrusbrief. 
Woorden die aansporen tot een onbevlekt en onberispelijk, vredig en vroom leven. 
“God is groot”, laudato si! 
De passie in deze stem is een passie die God niet klein maakt, maar juist groot. Die God niet 
verkleint tot een ideologie die met wapens verbreid moet worden. Maar die God zoekt 
onder eenvoudige mensen. We hebben er allemaal over gelezen, een paar weken geleden: 
over het gesprek dat deze paus aanging met de Utrechtse daklozenkrant. 
En… paus Franciscus kan lachen. 
 
Revolutie van de tederheid; onbevlekt, onberispelijk en in vrede leven: dat levert geen snelle 
verandering op. Eerder een heel langzame. 
Het is de weg van Solidaridad. De weg van de slow change. Er worden geen bommen 
gegooid om de rijkste uitbuiters af te slachten. Er wordt een begin gemaakt bij de boeren. 
Via kleinschalige voorlichting. Scholing. Gezondheidszorg. Zodat de productie van de 
mango’s en bananen verbetert. Zodat die productie met minder vervuiling gepaard gaat. En 
minder verwoestend is voor de gezondheid van de boeren. 
 
Deze langzame weg heeft veel consequenties. 
De ‘slow change’ is niet de weg van de controle. Van beveiliging tot het uiterste, wat een 
weg is die waarschijnlijk vooral leidt tot meer chaos en spanning. Tot angstkramp: je durft 
de deur niet meer uit en de winkelstraten niet meer in; je durft niet meer op een terras in 
Amsterdam te zitten. Controle, dat is de weg die leidt tot bedreiging van waarden als 
privacy en vrijheid en medemenselijkheid. 
 
De langzame weg levert geen veiligheid op zonder gevaar. Maar is wel: uitleven van de 
waarden waarin we geloven. Waarden als mededogen. Vrijheid. Gerechtigheid. Vrede. 
Tederheid. Solidariteit. Verbondenheid. 
De langzame weg, dat is de weg van het grootmaken van God door hem werkelijk te doen. 
Voor vluchtelingen, voor oorlogsslachtoffers, voor arme ouderen, voor gehandicapten, voor 
blanken, zwarten, moslims, joden, christenen, wie dan ook. 
De langzame weg betekent: aanvaarden dat we niet alle situaties kunnen beheersen. Leren 
leven met het onverwachte. 
 
“God is groot”, zingen ook wij: “Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam!” 
Welke weg gaan wij om God groot te maken? Enne… hoe staat het met onze humor? 


