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[ DIA ] Stanley Hauerwas, een groot theoloog, vertelde ooit een verhaal over zijn vader die 
opgroeide aan de grens bij Mexico. Zijn vader werkte hard voor zijn gezin door te metselen, 
zoals de andere mannen van de familie. Maar in zijn vrije tijd bouwde hij graag aan 
vuurwapens, die waren voor hem net zo gewoon als auto’s of fietsen voor de mensen van 
nu. De jonge Stanley wist dat zijn vader veel van hem hield, hoewel dat nooit werd geuit, 
zoals dat vaker gebeurde bij mensen uit dat deel van de Verenigde Staten. Bij de 
theologiestudie kwam hij in aanraking met nieuwe en ingewikkelde vakken, waardoor de 
afstand tussen vader en zoon groter werd. Tijdens de telefoongesprekken naar huis, vertelt 
zijn vader hem vaker dan één keer dat hij bezig is om een vuurwapen voor hem, Stanley, te 
maken. En inderdaad, toen hij aan het eind van het jaar thuiskwam, was het eerste wat hij in 
handen kreeg dat voltooide geweer, een prachtig stukje vakwerk. Stanley Hauerwas vertelt 
dat hij waardering voor dit vakwerk had, maar ondertussen had hij zich verdiept in allerlei 
theorieën over het gevaar van vuurwapens, zodat hij tegen zijn vader zei: ‘Besef wel dat het 
niet lang meer zal duren voordat de samenleving deze dingen van je af zal pakken.’ Hier 
proef je de gegroeide afstand tussen een zoon die andere dingen is gaan omarmen en zijn 
vader. Pas later beseft hij, hoewel hij vuurwapens nog altijd gevaarlijk vindt, dat deze 
uitspraak een dieptepunt was. Want zijn vader wilde natuurlijk zeggen: ‘Eens zal dit geweer 
van jou zijn als teken hoeveel ik om jou geef.’ Hij realiseert zich later dat hij op dat moment 
geen verhaal had dat zijn verleden en zijn toekomst  bij elkaar kon houden. Aan de ene kant 
het gezin waaruit hij voortkwam met de gebruiken die hij ontgroeid was, en aan de andere 
kant de theologie en een nieuwe manieren van denken, hem eigen geworden door zijn 
studie. En de vraag is dan, kan de kloof overbrugd worden? Voor Stanley Hauerwas 
gebeurde dat toen hij de Bijbel dieper leerde verstaan. Want, voegt hij toe: Christenen 
geloven dat de Bijbel dat verbindende verhaal wel biedt. 
 
[ DIA ] De Bijbel als overbruggend verhaal, tussen een vader en zoon, maar net zo goed de 
overbrugging tussen wat je bij jezelf herkent en het zo totaal andere van je partner, of van je 
vrienden, of van je gemeenteleden. Hoe doe je dat met ingrijpende verschillen, wat maakt 
de Bijbel dan tot een verbindend verhaal? Laten we beginnen bij Jesaja, één van de grote 
profeten, dit is wat Jesaja zegt: 

‘Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.’ 

Jesaja spreekt tegen een volk dat op haar tandvlees loopt, je moet je voorstellen dat Israël, 
zo ongeveer 550 jaar voor Christus, in ballingschap leefde. En alles was daarom zo 
hartverscheurend verdrietig, daar het volk niet zo maar een volk was, maar een speciaal 
door de Schepper van hemel en aarde uitgekozen volk. De bedoeling van Israël was, dat zij 
met God zouden leven, met als bedoeling dat het volk in volle vrijheid het licht van de 
Schepper zou weerspiegelen. Maar het volk was als die zoon, Stanley, die een geweldige 
kans kreeg om te studeren, maar alleen maar kon zeggen dat hij geen zin had in de oude 
spullen van vader, ook al had vader er maanden aan gewerkt. Om kort te gaan, Israël had 



haar eigen unieke verhaal uit handen laten vallen en de verbinding met God verbroken. 
Einde verhaal, zou je denken, ballingschap, contact verbroken, over en uit. Of klinkt er toch 
een ander verhaal, een verhaal dat de ellende van Israël kan verbinden met een nieuwe 
toekomst voor dit volk? Want hier klinkt, in die bittere ellende, deze stem, die vreemde 
stem, met die bizarre belofte: 

‘Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan.’ 

Er was niemand toen die ook maar een cent voor Israël zou hebben gegeven, maar hier 
klinkt een wonderlijk, hoopvolle boodschap. En de vraag is dan: En hoe gaat zich dat 
voltrekken? 
 
[ DIA ] Overigens, voordat we verder gaan, is het goed om die belofte nog eens expliciet te 
ontrafelen, drie dingen spelen een grote rol.  De belofte begint met de proclamatie dat de 
slavendienst voorbij is (vers 2), dat is één. En als tweede, eigenlijk onmiddellijk vestigt zich 
de indruk dat God zelf degene is die dit gaat doen, denk aan vers 3:  

‘Baan voor de Heer een weg door de woestijn,  
effen in de wildernis een pad voor onze God.’ 

Ja, God zelf komt, Hij breekt baan, Hij gaat het doen. En vervolgens, als derde, wordt de 
belofte krachtig verdiept (vers 5): 

‘De luister van de Heer zal zich openbaren  
voor het oog van al wat leeft.’ 

Waarbij de luister niet slechts een mooi jubelend woord is, ‘luister’ wijst heel specifiek op 
Gods bijzondere aanwezigheid, Gods kabod. Denk aan de Heer die de tabernakel en later de 
tempel vulde met Zijn heerlijkheid, dat was ongekend bijzonder, God wonend bij de mensen, 
Immanuel, God met ons. En precies dat wordt beloofd. Of je het zo snel hoort weet ik niet, 
maar Jesaja benoemt wat Gods overbruggend verhaal is. In deze drie pijlers: Het einde van 
de slavendienst, God zelf die dit doet én God wonend bij de mensen. En opnieuw: Hoe zal 
dat plaatsvinden? En hoe deel ik in dat grote verhaal van God? Bestaat er zoiets als een 
verbinding tussen, laten we zeggen, mijn slavendienst en de hoge God? Want cruciaal in de 
christelijke gemeente is het feit dat er een verhaal wordt verteld waar ik niet alleen kennis 
van neem, maar waar ik deel van wordt. 
 
[ DIA ] En dan opent Marcus het verhaal van Jezus:  

‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ 
En de manier waarop Marcus verder gaat, maakt meteen duidelijk dat de belofte van Jesaja 
hier actueel wordt: 

‘Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 
‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, 
hij zal een weg voor je banen.’’ 

Marcus reikt naar de brugpijlers van Jesaja en zegt met zoveel woorden: wat Jesaja beloofde 
gaat waarworden in Jezus Christus. Hoor maar hoe Marcus in uiterste concentratie de drie 
lagen van Jesaja’s belofte waar ziet worden in Jezus Christus: 

‘In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth,  
dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.  
Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam,  
zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,  
en er klonk een stem uit de hemel:  



‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’’ 
De concentratie is zo intens, zo diep, dat je het nauwelijks hoort, maar het is er wel. Jezus 
komt, hij is degene die een eind maakt aan de slavendienst (1). Het teken van Jezus’ 
bevrijding is het water, Jezus komt uit het water, dat is het water van de Rode Zee, het water 
van de Exodus. Door en uit het water sterft de slavendienst een plotselinge dood, dat is de 
bevrijding. En God zelf voltrekt dat (2), want onmiddellijk wordt duidelijk dat de hemel 
openscheurt. God neemt het initiatief, Hij doet het. En dan daalt de Geest als een duif 
neer(3), God wonend bij de mensen. De ingrediënten van Jesaja’s belofte in opperste 
concentratie bijeen. Om maar te zeggen: door de geliefde Zoon, Jezus, gaat het gebeuren. En 
zeker, de krachten van dood en zonde geven niet onmiddellijk op, maar dit is het Evangelie: 
bevrijding en verbinding. En natuurlijk zijn er vragen genoeg, bijvoorbeeld hoe ik met wie ik 
ben, in dit verhaal ingepast kan worden? En ook: Hoe kan die nukkige theologiestudent 
Stanley Hauerwas hiermee de afstand met zijn vader overbruggen? 
 
[ DIA ] Laten we nog eens naar die theologiestudent Stanley Hauerwas gaan, en ontdekken 
wat zijn probleem was. Het probleem was niet dat hij een eigenwijze, harteloze figuur was. 
Het probleem was ook niet dat hij andere denkbeelden kreeg dan zijn vader. Het probleem 
was dat hij zijn nieuwe leven niet met dat oude leven van zijn vader kon verbinden. En dat 
herkennen we maar al te goed bij onszelf, de dingen en mensen niet met elkaar kunnen 
verbinden. Niet met onze ouders, niet met onze collega’s, buren, bij mensen uit een andere 
cultuur en noem maar op. En ik denk dat de sleutel van dit probleem in het woord 
‘slavendienst’ zit, dat woord van Jesaja. Het wezen van de slaaf is zijn horigheid, zijn 
onvrijheid, iets of iemand stuurt hem aan waardoor hij geen eigen keuzes kan maken. En dat 
is subtieler en hardnekkiger, dan de kettingen en de zweep van de slavenmeester. Stanley 
Hauerwas was als het ware vastgeklonken aan zijn nieuwe ideeën en theorieën. Daarin had 
hij geen vrijheid, waardoor hij vond dat hij zijn vader moest terechtwijzen. Een idee, een 
situatie, je werk, een idool, iets of iemand kan je inkapselen en eigenlijk kun je alleen nog 
maar in dat beperkte spoor praten en denken, en dan, ja dan ben je een slaaf geworden. Het 
was Gods bedoeling dat mensen de dingen die ze van God ontvingen in volle vrijheid zouden 
uitdelen aan de naaste en de wereld om hen heen. Maar de mens raakte opgesloten in zijn 
eigen denkbeelden, en hij voelde zich bedreigd door de hem vreemde gedachten van een 
ander. Als de ander geen vlees eet en jij wel, dan verketter je de ander. Als de ander voor 
een roetveegpiet gaat en jij niet, dan is die ander fout en verkeerd. Het zijn evenzovele 
signalen van de menselijke slavendienst. Het brede verhaal van dienende, vrije mensen 
binnen Gods schepping is dan versmald tot mijn bubbel, mijn waarheid en mijn verhaal, en 
daarbinnen is steeds minder ruimte voor de ander. 
 
[ DIA ] ‘Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’’, zo begint Jesaja 40. Met zoveel woorden zegt de 
stem: ‘Uw koninkrijk kome/ Gods wil zal worden gedaan/ in de hemel, en  ook op aarde.’ 
Immers de koningszoon zelf is gekomen, Hij gaat het slavenjuk verbreken, zodat God bij jou 
komt wonen. En toch: hoe gaat dit in zijn werk, hoe wordt dit waar in mijn leven? Het 
voorbeeld van Jezus nodigt ons uit om enkele concrete stappen te zetten. Allereerst mogen 
wij als Jezus afdalen in de vloed van de Jordaan, dus in de eigen schuld gaan staan. Dan kan 
de hemel boven ons opengaan en kan God het woord tot ons spreken: ‘Jij bent mijn geliefde 
zoon, mijn geliefde dochter, in jou heb Ik welbehagen.’ Het begint er dus mee dat ik bereid 
ben mijzelf met mijn fouten en zwakheden te accepteren. Een oude woestijnmonnik, 
Dorotheus van Gaza, was ervan overtuigd dat de moeilijkheden die ons treffen, maar ook 



ons falen en mislukken, hun zin hebben, hij zei: ‘Je afval zal je onderichten.’  Hij bedoelde te 
zeggen: juist mijn mislukkingen kunnen mij dwingen mijn zelf geknutselde spirituele idealen 
op te geven en mij over te geven aan Christus. De paradox is deze dat wij uitgerekend daar 
waar wij zwak zijn, het meest openstaan voor Gods genade. Zodat de Heer een brug kan 
slaan tussen ons en de ander, want liefde overbrugt de scherpste tegenstellingen en maakt 
daarmee de mooiste verhalen. Vandaag begint de adventsperiode, een tijd van verwachting, 
ook een tijd van inkeer. Een concrete stap is dan om je werkelijke situatie onder ogen te 
zien, dat is met Jezus in de Jordaan afdalen, of om je afval te zien, dat is met Dorotheus om 
je heen kijken, en dan je afval ook als afval te benoemen. Want dan kun je om kracht en 
zegen bidden om je te laten bevrijden door de Heer zelf. Hij opent een weg opdat de liefde 
en de genade ons verhaal wordt: 

Geef Uw genade Heer. 
Iedereen zoekt vergeving, 
de goedheid van een Redder, 
de hoop van de volken. 


