
 
Zondag 9 november 2014 

 achtste van de herfst  

 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 48,17-22 
 
Lied: “Kondig het jubelend aan”: lied 659, 
1+4+5+6 
 
Evangelielezing: Matteüs 25,14-30 

 
Acclamatie: “Het woord dat ik jou geef”: lied 334 
We zingen de acclamatie tweemaal. 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Ze woonde op een flat, één hoog, mijn tante. Een 

mooi en warm ingerichte woning. Ze had er haar 

werk van kunnen maken als ze had gewild. 

Inrichten kon ze goed. 

Maar ze voelde zich ongelukkig in haar warme 

woning. Buren met wie ze het niet goed kon 

vinden. Ver van het centrum. En ze miste haar 

geboorteplaats. 

“Waarom verhuis je niet?” vroeg ik haar. 

“Ja, ik wil wel verhuizen,” zei ze aarzelend. 

“Wat houd je tegen?” vroeg ik haar. 

“Och, ik weet het niet…” 

Toen ze erover nadacht wist ze het wel. Er waren 

allerlei bezwaren. Kleine en grote. De stress van 

het verhuizen. Al het werk dat eraan vastzit. De 

onzekerheid over de plek waar ze terecht zou 

komen: de buren kun je tenslotte niet kiezen. 

Verhuizen betekende risico’s nemen. 

 

En zo bleef ze op de plek waar ze was. 

Zo kan het gaan. We willen het wel anders, maar 

zien er tegenop iets te ondernemen. Vanwege de 

onzekerheid. Vanwege de risico’s. Liever houd je 

het bij het oude bekende. En dan kan het zelfs 

gebeuren dat je een situatie in stand houdt waarin 

je je eigenlijk niet gelukkig voelt. 

 

“Luister naar mijn geboden, dan vind je vrede,” 

zegt Jesaja namens God. “Trek weg uit Babel!” 

Hoe zouden de ballingen daar hebben geleefd? Net 

als mijn tante op haar flat één hoog? Een goede 

plek, dat wel; vruchtbare grond in het 

stroomgebied van de Eufraat en de Tigris. Maar de 

buren kun je niet uitkiezen. En heimwee naar hun 

geboortegrond hadden ze vast ook. De grond waar 

hun voorouders waren begraven. Waar hun 

kinderen waren geboren. Waar ze thuis waren. 

Misschien ook waren ze er daar in Babel wel 

minder goed aan toe. Hadden ze nauwelijks iets 

van zichzelf; weinig comfort en weinig 

bestaanszekerheid. Maar zelfs als je situatie vooral 

zwaar is, dan nog kan het moeilijk zijn je daaruit 

los te maken. Je weet wat je hebt, niet wat je 

krijgt.  

 

Want maak je je toch daaruit los, wat krijg je dan? 

De woestijn, zegt Jesaja. Woestijn. Bijbels beeld 

van loutering en inkeer. Afzien, net als een 

verhuizing. Woestijn. 

Van de regen in de drup dus. Dan kan hij nog zo 

beloven dat er water zal zijn, dan kunnen we nog 

zo juichend zingen van Gods overvloed en van 

bronnen van water en leven, wie durft het er echt 

op te wagen? Wie gaat het risico aan? 

 

“Al leeft uw volk verschoven”, zongen we. 

Verschoven, ontheemd, niet thuis. Dat is 

ballingschap. Het is leven zonder contact met de 

hemel, die doof en stom blijft. Het is leven zonder 

contact met God – zoals hij in jouzelf aanwezig is 

en zoals hij in alles om je heen aanwezig is. 

Leven waar je niet één met jezelf en met God kunt 

zijn, is geen leven, zegt Jesaja. Dat is meer dood 

dan leven. Kom daaruit los! Maak je vrij uit het 

patroon dat je gevangen houdt. Dat je afhoudt van 

jezelf. Laat je door God leiden, leiden op jouw 

weg. 

 

Maar wat is dan die weg, waar God mij op leidt? 

Voor Jesaja is het: wegtrekken uit Babylon. Niet 

blijven hangen in een situatie waar het misschien 

wel redelijk toeven is, maar waar je niet thuis 

bent. Een plek waar je niet jezelf kunt zijn. Waar 

je niet kunt leven naar de geboden. “Ik ben jullie 

God,” zegt Jesaja namens God. “Ik onderricht je in 

je eigen belang. Ik leid je op de weg die je gaat. 

Als je luistert naar mijn geboden, dan zal jouw 

vrede zijn als een rivier.” En tenslotte: 

“Goddelozen zullen geen vrede kennen – zegt de 

Eeuwige.” Het doet denken aan wat we vorige 

week hoorden: “Het echte geluk is voor mensen 

die weten dat ze God nodig hebben.” 

 

Maar hoe is dat concreet: hoe leven wij naar de 

geboden? Wat betekent dat voor ons? 

 

Wanneer we in dit licht de gelijkenis van Jezus 

lezen, geeft hij hier een antwoord op. Als een 

commentaar, een midrasj op de profetie van 

Jesaja. 

Jezus zoekt in zijn gelijkenis woorden voor het 

koninkrijk van de hemel. Oftewel de nieuwe 



wereld. Wereld waarin wij kunnen wonen en waarin 

God kan wonen. 

“Het zal zijn als met een man die op reis ging…” Al 

zijn geld geeft hij aan anderen in beheer. Drie 

dienaren, die ieder krijgen wat ze aankunnen. Als 

in de woorden uit Deuteronomium (30,14) die we 

zongen: “Het woord dat ik jou geef is niet te hoog, 

is niet te diep; jij kunt het volbrengen.” Maar wat 

moeten ze met het geld doen? Dat zegt hij niet. 

Twee van hen doen gewaagde dingen. Ze 

investeren het geld in handel. En het gaat hen 

goed: ze verdubbelen zelfs hun kapitaal. 

Een van hen doet dat niet. Hij kiest voor safe. 

Safer nog dan het geld op een bankrekening 

zetten. Hij verstopt het op een plek die niemand 

weet en niemand kan raden. 

 

Wat is er mis met de voorzichtigheid van die 

derde? Hij heeft het geld toch goed bewaard? Toch 

is de heer niet over hem te spreken. Waarom niet? 

Het lijkt hier te gaan om moed. Om inzet. En 

vooral: om de durf risico’s te nemen. Dat hadden 

die eerste twee gemeen. Wat voor garantie van 

slagen hadden ze? Niet veel. Alleen de inschatting 

van hun heer: dat hij ze toevertrouwde wat ze 

aankonden. Dat was het enige waarop ze konden 

bouwen. Hopelijk was het een goede inschatting… 

want meer hadden ze niet. Zij zijn elk van ons, 

waar we het leven met open ogen en open handen 

tegemoet treden. Waar we werkelijk dúrven leven, 

ondanks de onzekerheid van het bestaan. 

De derde man durft geen risico’s te nemen. Hij zit 

op zijn zak met het ene talent en durft geen kant 

op. Hij is elk van ons, waar we op safe spelen. 

Waar we ons laten verlammen door angst. Waar 

we het leven tussen onze vingers door laten 

glippen, terwijl we ons vastklampen aan wat ons 

zekerheid lijkt te bieden. Dat kunnen 

geloofszekerheden zijn: ‘dit is waarheid en dat 

andere niet’. Dat kunnen je kinderen zijn. Het kan 

je werk zijn. Of je partner. 

Maar terwijl we ons vastklampen, leven we niet 

echt. We veranderen ook niet. We groeien niet en 

zijn niet in beweging. En hebben we dan intussen 

meer zekerheden dan die andere twee? Nee – 

helemaal niet. Want ook met onze zo zorgvuldig 

begraven schat kan van alles misgaan. 

 

Durf uit de zekerheid van je verkramping los te 

breken, zegt Jezus. Want daar leef je niet, daar 

loop je het feestmaal van het leven mis, daar loop 

je God mis. 

Kom los uit die schijnveiligheid. Als je dat doet, 

dan luister je naar de geboden. En dan luister je 

naar Jesaja. Hij roept je uit de ballingschap. Hij 

roept je de woestijn in. Daar zal God je leren wat 

in jouw eigen belang is. Daar zal God je leiden op 

je weg. Jij gaat zélf die weg, zegt God. Ik zorg 

voor water. 

 

Lied: “Alleen te leven om te zwoegen”: lied 720 


