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Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,
Vanmorgen, op de eerste zondag van Advent gaat de preek over ‘troost’, één van die mooie
woorden uit de bijbel. Zoiets moois dat we elkaar kunnen geven: troost. Meestal denken we bij
‘troost’ aan individuele personen die elkaar troosten, zoals een moeder haar kind, vrienden of
partners die elkaar troosten, een nachtzuster die een patiënt troost die het moeilijk heeft in
een donkere nacht.
Maar vanmorgen gaat het niet om één persoon die getroost wordt, maar om een heel volk.
Jesaja 40 is geschreven door Deutero-Jesaja, de tweede Jesaja die leefde in de zesde eeuw voor
Christus. Hij mag het joodse volk in ballingschap troosten, in Gods naam, want God heeft hen
niet vergeten en aan hun ballingschap zal een eind komen.
Wat die ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem en de tempel betekenden voor het
joodse volk (die ze ervoeren als een straf van God), kunnen we lezen in bijvoorbeeld de
Klaagliederen, waarvan de klacht je door merg en been kan gaan.
De tweede Jesaja mag zijn volk gaan troosten, want God blijft omzien naar zijn volk. Hij zal voor
zijn volk zijn als een goede herder, die met zijn krachtige maar ook liefdevolle arm zijn volk zal
verzamelen, hen zal troosten en dragen, hen terug zal leiden naar Jeruzalem en het beloofde
land. - Begrijpelijk dat joden en velen van ons aan zulke teksten moesten denken na de Tweede
Wereldoorlog en de holocaust, toen duizenden joden hun toevlucht zochten in Palestina en
daar een nieuw thuis vonden in de nieuwe staat Israël.
Troost voor een volk. Je kunt niet alleen een persoon troosten, maar ook een volk. Waaraan
kunnen we dan denken in onze eigen tijd? Het zal u niet verbazen dat ik dan in de eerste plaats
denk aan het Palestijnse volk, dat nu al meer dan vijftig jaar te lijden heeft onder Israëlische
onderdrukking en bezetting. En elk jaar wordt het erger.
Acht jaar geleden publiceerden de Palestijnse christenen het Kairos-document, waarin ze riepen
en bijna smeekten om aandacht voor de uitzichtloze situatie van het Palestijnse volk. Die
noodkreet werd te weinig ter harte genomen door de kerken wereldwijd. En de leiding van
onze eigen PKN en ook de landelijke Raad van Kerken legden het Kairos-document terzijde. Van
ons geen troost voor het Palestijnse volk.
Een half jaar geleden schreven de Palestijnse christenen een nieuwe brief, ook gericht aan onze
PKN. Maar tot op heden heeft de PKN-leiding niet gereageerd. Geen troost voor het Palestijnse
volk. - Het doet me pijn dat ik lid ben en blijf van zó’n kerk, want hoe ingewikkeld en uitzichtloos een politieke situatie ook kan zijn, troosten kun je altijd, wanneer je een hart hebt met
liefde. Maar onze PKN wil het Palestijnse volk niet troosten.

Vaak kun je maar weinig doen, maar troosten kun je altijd, en dat kan zóveel betekenen, ook
voor een volk. Ik denk aan de Tweede Wereldoorlog. Toen sprak koningin Wilhelmina via Radio
Oranje tot haar volk, woorden van meeleven, bemoediging en hoop. En het Nederlandse volk
voelde zich diep getroost, niet vergeten in stikdonkere tijden.
Ik denk aan december 1989. Toen werd de voormalige dissident Václav Havel unaniem door het
parlement gekozen als president van Tsjecho-Slowakije. Het Tsjecho-Slowaakse volk was diep
geroerd en getroost, dat ze nu een president kregen die de nood van zijn volk gedeeld had, die
de waarheid was blijven spreken, die ze konden vertrouwen, die sprak tot het hart van zijn volk.
Die éne man was troost voor een heel volk.
De Paus kan de Rohingya’s troosten, alleen al door het noemen van hun verboden naam.
En al leven wij in tijden van vrijheid en democratie, ook ons Nederlandse volk verlangt bij tijden
naar troost, bijvoorbeeld als er rampen gebeuren die een schok teweeg brengen bij ons
allemaal. Ik denk aan bijvoorbeeld aan de watersnoodramp van 1953, aan de Bijlmerramp, aan
de ramp met de MH17. Dan mogen we blij zijn met leden van ons koninklijk huis die waardig
en bewogen ons volk kunnen troosten: Wilhelmina tijdens de oorlog, Juliana in Zeeland, Beatrix
in de Bijlmer, Alexander en Maxima bij de MH17.
We mogen blij zijn met een koninklijk huis dat kan troosten, want juist in situaties waar je zo
weinig meer kunt doen, is troosten het mooiste dat je kunt doen, en zó belangrijk: elkaar niet
alleen laten, saamhorigheid, delen in gemis en verdriet, elkaar steunen en dragen, goede
woorden spreken die niet goedkoop zijn.
En laten we niet denken dat troosten een softe en ceremoniële taak is die we wel kunnen
toevertrouwen aan het koningshuis, dat verder toch niks meer mag. Troost is het mooiste en
belangrijkste dat we elkaar kunnen geven in tijden van nood, en het heeft niets te maken met
zieligheid of overbodige ceremonies. Als een land in nood zònder troost is, dan is de situatie pas
echt hopeloos.
Bovendien, ook politici die hun eigen ego en ambities ontstegen zijn, kunnen voor een volk een
bron van troost zijn: bijvoorbeeld als ze in moeilijke omstandigheden de waarheid durven
spreken, als ze laten zien dat ze de harten van hun volk echt begrijpen, als ze ons niet naar de
mond praten, zodat we hen durven vertrouwen. Populistische leiders kunnen een volk niet
troosten, want die praten ons naar de mond.
Het bijzondere van ‘troosten’ is, dat we het vaak doen in omstandigheden waaraan vooralsnog
weinig kunnen veranderen. Slachtoffers zijn gevallen, de dijken van Zeeland zijn doorgebroken,
het vliegtuig is neergestort, het Midden-Oosten conflict zit muurvast, zoveel doden zijn al
gevallen. Wat betekent ‘troosten’ dan in zo’n uitzichtloze situatie? Het joodse volk is nog in
ballingschap, het einde lijkt nog niet in zicht. “Wat zal ik roepen?”, zo roept de profeet tot God.
“We leven en sterven in ballingschap. Het volk verwelkt en sterft als gras in de woestijn.”
En wat is dan het antwoord van God, dat de profeet mag spreken tot zijn volk? “Ja, het gras
verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.” Anders
gezegd: In hopeloze situaties betekent ‘troost’ dat we voor elkaar het Woord van God blijven
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spreken, in taal, gebaren en zwijgen. Een woord van liefde en waarheid, van trouw en
toekomst, een woord dat sterker is dan de dood, al is het maar een naam.
Toen koningin Wilhelmina sprak via radio Oranje, sprak ze het woord van God, want haar
woorden waren woorden van waarheid, recht en liefde tegenover de leugens van de bezetter.
Zo zouden wij ook radio Oranje kunnen zijn voor het Palestijnse volk, en andere volken op
aarde.
Als leden van ons koningshuis op plaatsen komen van veel doden en verdriet, spreken ze het
woord van God, een woord dat standhoudt, omdat het een woord is van waarheid, liefde en
ontferming.
De dissidenten van Tsjecho-Slowakije waren troost voor hun volk, omdat ze in tijden van de
leugen een woord bleven spreken van recht en waarheid, waarvan iedereen wist: Die woorden
kloppen, die woorden blijven, en ooit zullen ze de leugen overwinnen.
Elkaar of een volk troosten door woorden te spreken, al zijn het er maar weinig die er echt toe
doen, die sterk zijn door liefde . . ., hoe spreek je die woorden dan, vanuit welke houding en
positie? Nou, je blijft niet hoog en afstandelijk op je troon zitten. Koningin Wilhelmina kon niet
naar Nederland komen, maar ze liet wel Engelandvaarders komen om hun verhalen te horen
en mee te leven. De profeten van Israël deelden in de nood van hun volk, en moesten vaak een
hoge prijs betalen voor hun profetisch spreken. Dissidenten delen het lot van hun volk
Met andere woorden: als je elkaar of een volk wilt troosten, dan zoek je de mensen die lijden
op. Je komt dicht bij hen, in hun situatie van nood en verdriet. Je luistert, je houdt een hand
vast, een arm om iemand heen, enkele goede woorden. Zo mogelijk eerste hulp.
Dat is dus wat God zèlf ook doet, als Hij afdaalt in Jezus, om een gewoon mens te worden, om
deelgenoot te worden van ons lief en leed, van onze nood, en daar goede woorden van troost
en hoop te spreken, ons aan te aanraken, te vergeven en te genezen, ons te troosten.
As de koning of koningin dan één nabestaande liefdevol vasthoudt of omarmt, dan voel je dat
hij of zij eigenlijk een héél volk troost. Ze troosten een heel volk namens een heel volk. Als
Jezus één melaatse aanraakt met een gebaar van troost en liefde, dan troost God alle zieken
van de wereld. En als Jezus één verstoten vrouw doet opstaan en tot aanzien brengt, is dat een
gebaar voor alle onderdrukte vrouwen ter wereld, die mogen opstaan en vechten voor hun
vrijheid. En álle kinderen mogen bij Jezus komen.
De woorden ‘troost’ en ‘troosten’ hebben in ons taalgebruik nogal een zielige betekenis
gekregen, zeker in relatie tot kerk en geloof. Dan wordt vaak teruggedacht aan een kerk die
arme en zieke mensen alleen nog de troost van ‘het hiernamaals’ kon bieden, en dat ook nog
vanuit een neerbuigende houding naar het gewone kerkvolk.
Maar die zielige betekenis van ‘troost’ heeft niets te maken met de bijbelse betekenis van
‘troost’. Want echte troost betekent, dat je naast die ander komt staan of zitten, in volstrekte
gelijkwaardigheid, zoals God in Jezus ook naast ons komt en zelfs de gestalte van een slaaf
aanneemt. Echt troosten kan alleen vanuit gelijkwaardigheid.
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Dan ben je zo dicht bij elkaar, dat je verdriet en pijn kunt delen, in woorden en zo mogelijk ook
lijfelijk, door aanraking. Incarnatie is dat, elkaar voelen en aanvoelen in verbinding. Daarin maak
je de verdrietige en hulpeloze ander niet zielig, maar neem je hem of haar helemaal serieus in
zijn verdriet en veerkracht, in haar pijn en haar eigen innerlijk weten.
Die werkelijkheid van het waarachtig troosten wordt in Jesaja 40, en later ook in het evangelie,
verbeeld door een Goede Herder. Dat is een grote en sterke herder, met een sterke arm, die
vijanden kan weren en verdrijven. Een sterke arm die verdwaalde mensen bijeen kan brengen
tot één volk en één gemeenschap. Maar ook een sterke arm die gewonde schapen kan dragen
en veilig thuis kan brengen.
De God van Israël is niet een machtige God die uit de hoogte zijn politieke bevelen uitvaardigt
en laat uitvoeren door zijn voetvolk. Nee, Hij is een koning die afdaalt van zijn troon om een
liefdevolle herder te worden, om verloren schapen te zoeken, om te delen in de nood van
schapen die zo te lijden hebben, zelfs in het Heilige Land. Een herder die jou in liefde wil dragen
en thuis brengen. Een herder die kan troosten.
Troosten is het eerste en laatste dat God ons wil doen, onze tranen afwissen, troost voor alle
volken. En daarom komt Hij als een herder, als Jezus. Hij daalt zelfs zo diep neer in ons leven
van pijn en duisternis, dat hij ook een lam wordt, - een lam dat als zoveel anderen naar de
slachtbank geleid wordt, opgeofferd door meedogenloze leiders van deze wereld, verloren
schapen en lammeren die schreeuwen om hulp, maar zo weinig worden gehoord. In Jezus
wordt God zelf één van hen.
Een herder, die zelf het lot deelt van zijn schapen, die kan troosten. Gezegend het volk dat zo’n
koning heeft, of zo’n koningin. Gezegend de Kerk die zo’n Goede Herder heeft. Gezegend een
kerk die ook zelf zó kan troosten.
Elk jaar denk ik in de tijd van Advent: “Waarover zal ik nu weer preken?”, want het is wel mooi
al die lichtjes van verwachting, maar elk jaar is de wereld nog steeds zo donker en duister; nog
steeds is er zoveel oorlog, ziekte en verdriet.
Daarom ben ik blij met ‘troost’, als het woord van deze eerste zondag in Advent. Troosten
kunnen we altijd, elkaar troosten in eigen kring van relatie, vrienden, gezin, gemeente of werk.
We kunnen ook een volk troosten, Palestijnen of Rohingya’s.
Troosten kunnen we altijd, en daarin ervaren hoeveel het betekent dat woorden en gebaren
zoals God die bedoelt, sterker zijn dan de dood. In spreken en zwijgen delen we dan profetische
kracht, zijn we Radio Oranje voor elkaar in donkere tijden, zijn we getrooste mensen ‘in leven
en sterven’. “Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het troostende woord van onze God
- dat ook wij mogen spreken - houdt altijd stand.”
Amen
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