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Eerste lezing – Jesaja 1,21-26 (Naardense Bijbel)  
 
21 Hoe is zij tot een hoer geworden,  
de vesting eens zo betrouwbaar!-  
vol was zij van recht,  
gerechtigheid bracht bij haar de nacht door,  
   en nu: moordenaars!   
22 Je zilver is geworden tot schuim,-  
je bier is versneden met water.   
23 Je vorsten zijn rebellen,  
vriendjes met dieven;  
zij allen zijn liefhebber van het geschenk,  
azen op fooien;  
een wees doen ze geen recht,  
het geding van een weduwe  
   komt niet bij hen aan.  
•   
24 Daarom  
   is de tijding van de Heer, de Ene,  
   de Omschaarde,  
Israëls Sterke,-  
wee!,  
   ik haal mijn troost weg bij mijn benauwers,  
ik zal mij wreken op mijn vijanden!   
25 Ik doe mijn hand op jou terugkeren,  
louteren zal ik als met loog je schuimslakken;  
ik verwijder al je loodvuil.   
26 Ik doe je richters terugkeren zoals eerst,  
je raadsheren als in de aanvang;  
daarna  
wordt tot jou geroepen  
   ‘stad van gerechtigheid’,  
‘vesting betrouwbaar’! 
 
Tussenzang – ‘Uw woord is een lamp…’ - 119III 
 
Evangelie – Lukas 19,41-48 (Huub Oosterhuis) 
 
Toen hij dichterbij kwam, zag hij de stad daar,  
en huilde hij om haar: 
Wist je maar, deze dag nog, wat jou tot vrede 
strekt. 
Maar nu blijft dat verborgen voor jouw ogen: 
er zullen dagen over jou komen 
dat je vijanden een wal opwerpen tegen jou, 

dat ze jou omsingelen en van alle kanten 
belegeren - 
ze zullen jou en je kinderen die in je zijn 
de grond in stampen, 
ze zullen van jou geen steen op de andere laten, 
omdat je het uur niet hebt herkend 
dat hij jou zocht en vond. 
 
Toen ging hij het Heilige binnen 
en begon de kooplieden uit te drijven 
en hij sprak tot hen: 
Geschreven staat: 
Mijn huis zal zijn een huis van aanbidding –  
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. 
 
Van dag tot dag gaf hij onderricht in het Heilige. 
De hogepriesters en schriftgeleerden 
wilden hem verloren doen gaan 
en ook de vooraanstaanden van het volk. 
Maar zij wisten niet hoe 
want heel het volk hing aan hem en hoorde. 
 
Acclamatie – ‘Woorden van oudsher gegeven – 
1002 
 
Overweging 
 
Wat is het toch heerlijk, als het van dat rustige en 
zonnige herfstweer is! Zoals vrijdag. Wat is dat 
genieten, als de zon weer tevoorschijn komt na 
een dag van wolken en regen. 
Wij mensen zoeken de zon. Wie wel eens in een 
donkere depressie heeft gezeten, weet hoe 
wanhopig je kunt verlangen naar licht. Die weet 
ook hoe levensbedreigend het is als je het licht 
niet kunt vinden. 
We zoeken de zon. De meesten van ons horen 
het liefst dat het goed met een ander gaat. Daar 
worden we blij van. We genieten van mooie 
dingen. Van blije kinderen. Van herfstkleuren en 
rode paddenstoelen met witte stippen. 
 
Het valt dan niet mee om vandaag Jesaja en 
Lukas aan te horen. Jesaja met zijn sombere 
woorden over Jeruzalem: ‘vol was zij van recht, 
gerechtigheid bracht bij haar de nacht door, en 
nu: moordenaars!’ En Jezus, over dezelfde stad: 
‘Ze zullen jou en je kinderen die in je zijn 
de grond in stampen, ze zullen van jou geen 
steen op de andere laten.’  
Eindtijdteksten. We lezen ze in deze tijd van het 
jaar: donkere dagen voor de Advent. Vorige week 



gedachten we de mensen die we in het afgelopen 
jaar verloren aan de dood. Het kan je 
melancholiek maken. Zoveel mensen die je 
kende, die je lief waren – ze zijn er niet meer. De 
bladeren vallen en sombere gedachten komen bij 
ons naar boven. De slinkende kerkgemeenschap. 
Stikstofprobleem. Opwarming van de aarde. 
Grote droogte in delen van Afrika. Stormen en 
wateroverlast op andere plaatsen. Kinderen en 
vrouwen van IS-strijders die worden geweerd. 
 
En Jezus – hij huilt. 
Hij huilt om het lot van Jeruzalem. Om dat van de 
gebouwen en de straten. En om dat van de 
mensen. Hij deelt het verdriet van wie te maken 
heeft met eindigheid. Hij deelt het verdriet van 
wie wordt getroffen door de dood. Hij huilt, want 
dat doe je als de eindigheid zich aandient. Als de 
hoop vervliegt. Als je ineens en verpletterend 
beseft hoe alles en iedereen tijdelijk is. 
En het lijkt of hij daarna zijn verdriet en woede 
koelt op de handelaars in de tempel. Die zijn hem 
nu nét teveel. Die herrie op het heilige 
tempelplein, die commercie, die ontheiliging.  
 
Jezus zegt ook iets raadselachtigs. Hij noemt iets 
wat kan helpen. Iets wat als het ware een wal op 
kan werpen tegen verdriet, wat helpt om 
overeind te blijven. ‘Wist je maar,’ zegt hij, ‘deze 
dag nog, wat jou tot vrede strekt.’  
Wat jou tot vrede strekt – wat zou hij bedoelen? 
En als Jeruzalem nou zou weten wat tot vrede 
strekt, blijft de vernietiging dan uit? Is er dan 
geen verdriet, geen eindigheid, geen rouw? 
Toen deed ik een ontdekking. Ik ontdekte dat ik 
dit verhaal tot nu toe op één bepaalde manier 
had gelezen. Namelijk zó: wist je maar wat je 
vrede brengt!, zegt Jezus al huilend tegen 
Jeruzalem. Maar dat weet je niet. En daarom zal 
er een tijd komen dat het helemaal fout met je 
zal gaan…  
De vernietiging komt, omdat je niet weet wat jou 
vrede brengt. Zou je dat wél weten, dan zou al 
die narigheid niet gebeuren. 
 
Maar bedoelt Jezus dat wel? 
Je kunt zijn woorden ook net anders lezen. ‘Wist 
je maar, deze dag nog, wat jou tot vrede strekt’, 
zegt hij. ‘Maar nu blijft dat verborgen voor jouw 
ogen: namelijk dat er dagen over jou zullen 
komen’… waarop het leven donker wordt; 

waarop je je in het nauw gedreven voelt; waarop 
je je gebroken voelt. 
Dat geeft ineens een heel andere wending aan 
zijn woorden. Beseffen wat vrede brengt, dat is 
dat je ziet dat er verdriet zal zijn. Beseffen wat 
vrede brengt, dat is je ogen openen voor wat mis 
kan gaan. Je ogen openen voor de eindigheid. Er 
niet voor wegvluchten. In oppervlakkigheid 
bijvoorbeeld. In onwetendheid. Of wegvluchten 
in geld en bezit. 
En meteen begrijp je beter waarom hij juist op 
dat moment niet meer tegen de commercie in de 
tempel kan. Waarom hij er de handelaars 
wegjaagt. Met hun luidruchtige verkoop van 
offerdieren en hun geldwisseltafels verdrijven ze 
de stilte. Ze laten geen ruimte voor gebed. Ze 
zorgen ervoor dat er geen moment is zonder 
allerlei prikkels, dat je geen moment rust hebt. 
Rust om in te keren in jezelf. Rust om in te zien 
wat tot vrede strekt. 
 
Inzien dat er verdriet zal zijn is wat vrede brengt. 
Nu komt er gelijk een volgende vraag naar 
boven. 
Want hoe kan Jezus nou toch zeggen dat het je 
vrede brengt, wanneer je weet dat er een tijd in je 
leven komt waarin geen steen op de andere 
gelaten zal worden…? 
 
En toch. Dit roept van alles op. Vrede komt 
immers niet van het tegenovergestelde: vrede 
komt niet door aan struisvogelpolitiek te doen. 
Vrede komt niet wanneer je verwacht dat je 
levensweg zonder gaten en kuilen zal zijn. En al 
helemaal niet wanneer je denkt daar recht op te 
hebben. Soms lijkt het of wij dat vinden: dat we 
recht hebben op een levensweg die zo glad is als 
de meeste wegen in ons land. Iemand in 
Oeganda wees me daarop. Kijk naar de wegen in 
Nederland, zei hij: ze zijn als nieuw! In België zie 
je ze met gaten en kuilen, en ook in Duitsland, in 
Engeland zijn de wegen zelfs zo gehavend als 
hier in Oeganda. Maar in Nederland…? Als nieuw! 
Zo goed beheersen wij de infrastructuur. Maar 
kunnen we daarmee een gladde levensweg 
afdwingen? 
 
Wie verwacht dat zijn leven zo zal zijn, loopt 
tegen ernstige teleurstelling aan. Die gaat 
misschien wel God van alles verwijten. ‘Waarom 
overkomt mij dit, God?’ Alsof je recht hebt op 
gezondheid, op geluk, op welvaart. Alsof God 



daarvoor moet zorgen zoals de overheid zorgt 
voor onze gladde wegen. En alsof mij onrecht 
wordt aangedaan als ik ziek word. 
We vragen ons af: ‘wat heb ik aan jou, God?’ In 
plaats van te vragen: wat heeft God aan mij…? 
 
Weten wat tot je vrede strekt – dat is weten dat 
er vijanden zullen zijn die je zullen omsingelen. 
Dat is weten dat er van jou misschien geen steen 
op de andere zal blijven. Zoals je dat misschien al 
ervaart, nu, op dit moment, in deze dagen van 
het jaar, deze dagen waarin we onze doden 
gedenken, dagen waarin de bladeren van de 
bomen vallen, waarin het steeds donkerder 
wordt.  
Weten wat tot je vrede strekt – dat is beseffen 
dat gaten en kuilen bij het leven horen. Dat is 
aanvaarden dat er verdriet is. En daar dan niet 
voor weglopen. Maar wel er een weg mee 
zoeken. In stilte, in inkeer, in gebed: dat waar 
Jezus de tempel voor opruimt. In het doen van 
recht en gerechtigheid: dat waar Jesaja over 
spreekt. In het doen van liefde. 
 
Want het blijft niet donker. Het blijft niet 
allemaal verdrietig. In het aanvaarden ligt de weg 
naar de vrede.  
 
Preeklied – ‘Schriftlied’ – 593 
 


