
Zacharia 8 vers 4 Ook al lijkt het jullie nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk 

zijn….? 

 

Beste mensen, gemeente van Jezus Christus, 

 

Velen van u zullen wel eens op de gesloten afdeling van een verpleeghuis op bezoek geweest 

zijn 

Ik kwam er de afgelopen jaren regelmatig 

Om daar gemeenteleden te bezoeken 

Maar ook omdat mijn eigen moeder daar jarenlang opgenomen was. 

Niet dat ze dat ooit gewild had, daar was ze heel uitgesproken over, maar wie zou dat wel 

willen? 

Toen ze zover was, dat opname onvermijdelijk was, stond ze op  van de eettafel, ze keek mijn 

vader en ons haar kinderen goed aan met zo’n blik van, je weet wat ik gezegd heb 

Stond vervolgens op en zei, als jullie willen dat ik daar heen ga, dan ga ik! 

Mijn moeder had karakter, ook in haar dementie 

 

Op de gesloten afdelingen wonen de  mensen die in de schaduw van hun leven ronddwalen. 

Zelfs toen mijn moeder zich echt niks meer kon herinneren, zelfs onze namen niet, zong ze 

hartstochtelijk altijd de tweede stem van de liederen mee, die we op haar kamer draaiden, dat 

zingen ging overigens dag en nacht door, dat dan weer wel 

 

Ik zeg u maar eerlijk: 

het personeel dat daar werkt mag wat mij betreft morgen allemaal worden voorgedragen voor 

een koninklijke onderscheiding: 

en tegelijkertijd blijf het ondanks al die onvoorstelbare en liefdevolle aandacht een wat 

deprimerende omgeving vinden. 

 

En ik denk ook wel eens 

tjonge, zo zou ik zelf ook ooit nog eens oud kunnen worden 

 

Dat soms wat droef stemmende beeld van zo’n afdeling staat echt helemaal haaks op wat 

Zacharia ons vanochtend wil laten zien 

Zacharia heeft het niet over een gesloten afdeling 

In tegendeel, in tegendeel 

Hij droomt, een visioen 

Hij ziet een plein voor zich, waar de oudere mensen zitten, steunend op hun stok en een paar 

straten verderop krioelen de spelende kinderen 

Zacharia droomt van een nieuwe toekomst voor ouderen en jongeren, van een nieuw 

Jeruzalem 

Hij droomt over een hernieuwd Jeruzalem waar Openbaringen later over zal spreken 

Hij droomt over die toekomst waarin alles anders zal zijn 

 

Ik lees het en denk bij mezelf: 

Een dagdromer ben je, Zacharia, 

Een dagdromer 

Man, waar heb je het over 

Kom maar eens op een gesloten P.G afdeling hier in Nederland, dan zal je het dromen wel 

vergaan. 

 



Goed dat u er even bij weet, dat Zacharia zijn droom droomt, zijn visioen ziet op een moment 

dat langzamerhand de Joden Jeruzalem langzamerhand weer beginnen te bewonen 

U kent misschien de  bijbelse geschiedenis wel 

Het hele volk Israel was verjaagd van huis en haard door de Babyloniers 

Maar na eeuwen mogen ze eindelijk terugkeren naar hun eigen woonplaats 

En nu zijn ze terug in Jeruzalem, alleen nu vlot de herbouw niet erg 

Nu valt het tegen 

Je hebt grote plannen, nu komt alles goed, maar dan valt het gewoon tegen.... 

 

Dit verhaal doet mij altijd een beetje denken aan mensen die heel enthousiast ergens aan 

beginnen maar dan na verloop van tijd zakt hun enthousiasme als een plumpudding in en dan 

blijft er weinig van hun enthousiasme over. 

Ik denk ook aan al die mensen die dan eerste heel enthousiast aan een beleidsplan werken, dat 

is ook hip, een beleidsplan, wie kan er nog leven zonder beleidsplan 

dat moet elke organisatie tegenwoordig om de zoveel jaren doen,  

zelfs in de kerk tegenwoordig zelfs verplicht, beleidsplan 

Maanden vergaderen ze er over,  

sommige mensen genieten er geweldig van,  

ja, vergaderen, beleidsplannen maken, maar als het plan klaar is, verdwijnt het in de kast en 

niemand die er ooit nog naar vraagt 

 

Dat moet een beetje de stemming in Jeruzalem geweest zijn, |enthousiast wás iedereen 

destijds  teruggekeerd, maar een keer thuis aangekomen, valt het tegen en verflauwt de 

oorspronkelijke daadkracht. 

En uitgerekend dán heeft Zacharia dat visioen over hoe de pleinen van Jeruzalem weer door 

ouderen bevolkt zullen worden en de kinderen weer zullen spelen 

Wonderlijk, Zacharia, te wonderlijk 

 

Dat schrijft-ie trouwens zelf ook in vers 4 Zacharia 8 Ook al lijkt het jullie nu onmogelijk, 

waarom zou het voor Mij, zegt God- onmogelijk zijn….? 

 

Nou zou u kunnen zeggen, nou, dat visioen van Zacharia is tot op de dag van vandaag ook 

niet uitgekomen natuurlijk 

 

Want door de hele geschiedenis heen is er door de eeuwen heen toch blijvend om Jeruzalem 

gevochten,  

Plassen van bloed zijn er de eeuwen door de straten van Jeruzalem gevloeid 

Eerst kwamen de Babyloniers, ze maakten de stad met de grond gelijk 

Na de verwoesting door de Babyloniers in de tijd van Zacharia zouden de Romeinen komen, 

idem 

Later de Turken, de Ottomanen, denk maar aan Saladin en zijn krijgers 

Later westerse bezettingsmachten, eerst de Fransen, en na de tweede wereldoorlog de 

Engelsen, die hebben er ook geen fraaie rol gespeeld 

En tot op de dag van vandaag is er grote spanning in de Heilige stad 

Onlangs bereikten de raketten uit de Gazastrook zelfs Jeruzalem en Israel sloeg overigens 

even onbarmhartig terug 

 

Heeft Zacharia ongelijk gekregen? 

Klopt dat visioen van hem niet? 



Is uitgerekend Jeruzalem, waarover Zacharia droomt, alleen maar een stad van geweld, stad 

van oorlog, stad van haat, stad van tranen gebleven? 

 

nee, nee, nee 

Jeruzalem is de meest bijzondere stad van deze hele aarde 

Natuurlijk 

aan de ene kant is de stad meerdere malen totaal verwoest en tot op de dag van vandaag tot op 

het bot verscheurd 

Maar Jeruzalem is ook de stad waarvan de moslims zeggen: 

dit is onze heilige stad waar Mohammed ten hemel is opgenomen en ze hebben precies op die 

veronderstelde hun Rots moskee met gouden koepel gebouwd. 

Jeruzalem is ook de stad waarvan de Joden zeggen, hier stond de heilige tempel van koning 

David, van koning Salomo, er staat nu nog maar 1 stukje muur van overeind, de klaagmuur, 

precies aan de voet van de Rots Moskee, onze heilige stad 

Die klaagmuur ligt precies onder die Gouden Koepel, 

Jeruzalem is ook de stad, waarvan de christenen zeggen, hier in onze heilige stad stierf Jezus,  

hier stond Hij op uit het graf, de Heilige Graf kerk ligt bijna naast de Klaagmuur. 

Drie wereldgodsdiensten, die allemaal Jeruzalem zien als hun heilige stad 

Het is toch werkelijk een godswonder  

Ene godswonder, dat het in die stad vaak nog zo rustig is 

Als je op dit moment zou rondlopen, zijn gewoon alle markten open, en behalve in het 

christelijke deel kun je gewoon naar de Klaagmuur, kun je er redelijk rustig rondlopen 

De drie wereldgodsdiensten zo bovenop elkaar en dan nog zoveel vrede in die stad… 

De media willen je graag anders laten geloven, dat er altijd ellende is 

Lees het boekje van Joris Luyendijk over de macht van de media in het Midden Oosten 

Onthustend 

maar Jeruzalem, je kunt er zo heen en in die stad van de pijn en verdriet, zie je dan gewoon 

hoe drie wereldgodsdiensten naast elkaar bestaan 

 

Weet u wat het is: 

Als we het over Gods beloftes voor deze wereld hebben 

Over Gods visioen voor uw en mijn leven 

Gods droom voor deze werkelijkheid 

Dan kiest God in deze wereld dus niet voor New York met de 24 uurs dynamiek 

Dan kiest God niet voor Rome met het prachtige Vaticaan 

God kiest ook niet voor een beetje hip land, laten we zeggen Canada of Australië of zo. 

 

Nee, in plaats daarvan kiest God ook onder de volken voor een klein onoogelijk landje en een 

stad, die bij tijd en wijle bol staat van verdeeldheid 

Hij kiest voor het kleine, het vertrapte 

Juist daar verkiest God te zijn. 

 

De dichter zanger Leonard Cohen heeft een tekst geschreven 

There is a crack in everything, but that is where the light comes in 

Kruik, vaas 

Juist door de barst schijnt het licht 

Ik ken een Nederlandse vrouw, we ontmoetten haar toen we door Israel reisden en zij onze 

gids was 

Ze raakte ooit verliefd op een knappe Israelische man, ze vertrok naar Israel, ze trouwden, 

kregen kinderen en gingen met hun gezin een dagje uit met een bus 



Die bus werd gekaapt door Arabieren,  

helse uren van gijzeling volgden,  

haar man werd voor haar ogen vermoord, zij en haar kinderen overleefden 

 

Ben je na al die jaren verbitterd vroeg ik haar? 

Nee, antwoordde ze en ze vertelde hoe uiteindelijk het omgekeerde was gebeurd in haar 

leven, 

Ze was betrokken geraakt, bij een gezamenlijk Arabisch-Joods project Givat Haviva, waarbij 

juist Joodse en Arabische vrouwen en kinderen samen in allerlei projecten van onder op een 

vreedzame samenleving proberen op te bouwen, niet door elkaar te beschieten en te 

vermoorden, maar door samen te werken 

Zo kan het dus ook.....de organisatie bestaat tot op de dag van vandaag 

en is een teken van hoop 

Dat is het visioen waarvan Zacharia in zijn eigen woorden al getuigde 

Hij zegt,  dat voor God niets te wonderlijk is 

 

Kunnen we dat nog geloven? 

Durven wij ons nog wel te verwonderen, zoals Zacharia dat deed en hopen op dingen die in 

onze ogen onmogelijk lijken??? 

’t Is een wonder boven wonder, durven we dat nog te zeggen? 

 

Het beeld van de vis 

en ik vertel u dat korte verhaaltje vanochtend maar: 

Een vis leeft zijn hele leven onder water in de grote oceaan 

Het is er prachtig, zoveel andere mooie vissen, koralen, kleurrijke schelpen, het is er werkelijk 

prachtig. 

Dan komt er  op zekere dag een grote golf die de vis op het droge strand spoelt. 

De vis hapt naar adem, realiseert zich dat hij dit niet zal overleven en kijkt over zijn schouder 

achterom. 

Daar ziet hij voor het eerst !!! van zijn leven de uitgestrekte oceaan met al dat water 

Hij denkt bij zichzelf, krijg nou wat, is dat water altijd al om mij heen geweest. 

 

Beste mensen, zonder al dat water kon die vis niet eens leven!! 

 

Welnu, zoals het water is om de vis, zo is God om de mens 

 

De vis kwam er in al zijn verwondering achter, dat het water hem in leven hield 

Zoals de vis niet kan overleven zonder water, zo kan de mens niet leven zonder God. 

 

Ik geloof en nu terug naar het begin, dat Zacharia daarom wel gelijk heeft als hij zijn droom 

dúrft te dromen over vredig leunende oudjes op de pleinen van Jeruzalem en dansende 

kinderen 

Want het is allemaal veel groter en veel mooier dan ik als mens mij in mijn stoutste dromen 

kan voorstellen. 

 

En omdat ik dat geloof, lees ik zelfs op de gesloten afdelingen van verpleeghuizen nadat ik 

met die mensen wat gezongen en gezwegen en getast heb vaak ook over die andere bekende 

droom uit de bijbel 

De droom uit Openbaringen 

 



De droom over een nieuw Jeruzalem, de heilige stad, die als een bruid getooid uit de hemel 

neerdaalt 

als de plaats waar geen rouw meer zal zijn 

Geen tranen en geen pijn 

Waar de kreupelen zullen opstaan en dansen van vreugde 

de plaats waar God zelf de tranen van de ogen zal afwissen. 

 

Want dat is nou evangelie! 

Het is die droom die mij in dit leven op de been houdt 

 

Het is de droom, die begon in Bethlehem, 

De droom van advent, waar we vanaf nu vier weken mee onderweg zijn 

de droom over een onogelijk kind in een kribbe die koning van hemel en aard zou worden,  

Een droom die onmiskenbaar uitloopt op Gods koninkrijk 

 

Ik droom 

Dat ik een advents-mens mag zijn Die leeft van Gods Sjaloom     amen 

 

 

  



  



 

 


