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Overweging uit de dienst van 29 augustus AD 2021, Paaskerk 
Elfde zondag cvan de zomer 

ds. W.T. Pieterse 
 
Joël 2: 1-11 
 
Gemeente van de Heer,  

In het matige zomerweer werden we plotseling overspoeld door niet te negeren 

berichten van ondergang. Eerst het rapport van het ICCP. De verwoesting van de 

aarde gaat sneller - het is nog maar amper te keren. Overstromingen, bosbranden 

- het is al begonnen. Hier. Nu. We zijn te laat, het is niet te keren.  

Alsof we overrompeld, waren, maar dit wisten we toch al? Langzaamaan lijkt 

het einde van het  moderne geloof - dat wij de wereld in de hand hebben - dan 

toch te naderen. Al zie je overal de stuiptrekkingen nog. We kunnen de dijken en 

de hekken verhogen, nog meer en sneller electrische auto's, electrisch vliegen 

mompeld iemand - twee drie vier vijf keer vaccineren ... natuurlijk ...  

Nog maar net waren we bekomen van dat nieuws of de verschrikking in 

Afganistan begon. En ook daar, hoe anders ook  een gevoel van bij de feiten die 

overspoelden. We staan erbij en kijken er naar. En ook daar het naieve 

optimisme - dat met wat wapens en geld onze manier van leven dankbaar zou 

worden ontvangen... Maar met de miljarden oorlogstuig zijn we plotseling 

machteloos -  

Ik heb gezocht naar een tekst voor deze zondag - en stuitte met een schok van 

herkenning op Joël. Dit is het. De dreiging uit de bergen tot in de vlakte van het 

wanhopige vliegveld, het bestormen van de stad, de angst die we op het journaal 

zien -  Joël roept ons toe. Het verterende vuur hebben we gezien, de tuin van 

Eden tot woestijn - we kennen de beelden. Dit is de taal die erbij hoort. 

Eeuwenoud - wat zegt dat? 

De profeet Joel wordt klein genoemd. Zijn afkomst en achtergrond van zijn 

teksten is gissen - zijn beelden keren terug in veel profetenboeken en later in de 

evangelieen en het laatste Bijbelboek - openbaring. Handelingen. En ze worden 
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vaak als een voorspelling gelezen van een eindtijd. Maar eeuwenoud lijkt het 

meer de beschrijving van het refrein van de geschiedenis. Dit is geen abstract 

einde in een verre hemel. Hij noemt het een dag een moment in de tijd, als 

datum; 31 augustus. (....) Maar het is groter nog - hemel en aarde doen mee: 

'Hemel en aarde sidderen; zon en maan verduisteren.' Al is het een dreiging... 

een aankondiging van die dag.  

'Want het is de Heer. De dag van de Heer.' 

Dan wordt het moeilijk. 

Hij schrijft niet over het noodlot; de oorzaak is ook niet de tijd waarin we leven; 

het klimaat; de conomie; niet eens een andere vreemde God of kracht die dreigt  

(die van de mannen met baarden bijv. )  Het is de Heer. Die er zijn zal; die mij 

ziet als ik ben - naar dat prachtige lied. Het is de Heer die aan komt stormen over 

de heuvels...? 

Wij moderne mensen - of we nu kerkelijkzijn of niet - navigeren meestal langs 

de scherpe kanten van het geloof. We hebben die God zo'n beetje afgeschaft - 

God is de trooster; hij woont in ons diepste innerlijk, is zachtaardig, liefdevol. 

Maar wie leeft aan de  wanhopige kant van de geschiedenis - heeft een vraag op 

de lippen - waar is God in dit alles - heeft God een plaats in dit alles - en wat 

dan? En hoe? KOmt er een dag dat het zal keren? Het is een vraag die we amper 

nog stellen, maar die nu in dagen van klimaat verwoesting tijdloos blijkt: heeft 

God het in de hand?  En als niet - waar ligt de toekomst - in dagen van deze 

dreiging - ? Teksten als die van Joel kondigen een woedende razende God aan - 

om het onrecht; om de verwoesting om het misbruik van zijn naam. En  een 

vraag: in die dreiging wat houdt stand, waar gaat het om? Wie de Torah kent, 

wie het evangelie kent vermoed een richting, als een antwoord op die woede ... 

een mogelijkheid misschien, een kier vanhoop, een mens kan het keren, toch, 

zoals Mozes in de woestijn... 

* 
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Marcus' kleine scene lijkt onbeduidend tegenover het geweld van de Joel tekst. 

Een naamloze blinde, we weten, net als in het beeldvan Goya, niets van hem. 

Een roepende in de dagen van Joël. Een mens die alles heeft verloren. Het 

duister omringt hem. We weten niets van zijn geloof, zijn afkomst, of hij voor 

ons werkte of tegen ons. We weten zo schrijft Marcus dat er mensen zijn die 

hem tot Jezus dragen. Mensen die standhouden, volhouden met snippers geloof 

nog dat er toch... dat het duister het niet zijn kan.  

Jezus spreekt niet, maar neemt de 'hand van de blinde en leidt hij hem buiten het 

dorp’. Je ziet ze gaan. En het enige woord dat wordt gesproken is een vraag: 

Wat zie je..?  

Wat zie je? Als je je laat leiden door Jezus?  

Dat bedoel ik niet vroom - maar als Jezus de belichaming is van Gods belofte. 

De mens in wie heel het Oude Testament voor de volkeren samenkomt. Christus 

in wie de God van Israel tot naaste voor de volkeren wordt.  

Wat zie je dan - als je je laat leiden door Christus, door Gods belofte. Wat zie je 

dan ? Door het duister heen, in al die beelden van dreiging, van de profeet - wat 

zie je? 

Het antwoord van de blinde is wat vreemd op zijn minst verrassend. ‘Mensen als 

bomen rondwandelen’. Een vreemd antwoord, maar wie de teksten kent wordt 

gewezen op het eerste lied, Psalm 1 - de boom is daar het beeld voor de 

rechtvaardige, elders in de profetenboeken komt de boom terug als een beeld 

van hoop. Wie zich laat leiden door deze mens van Gods belofte ziet de mens als 

rechtvaardige; teken van hoop.  

En dan legt Jezus opnieuw hem, blind wordt hij niet meer genoemd, opnieuw de 

handen op en hij ‘ziet hij alles helder ‘; letterlijk staat er ‘in de verte alles’. In de 

verte zien is profetisch zien.  

De blik van het halsstarrige hopen, dat bijna niet op kan tegen de dreiging die de 

profeet ook ziet - de woede van God die hij uitschreeuwt.  
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Daar doorheen als het ware, de dreiging het onmogelijk gedachte zien, een 

nieuwe toekomst, een bloeiende woestijn, een leeg graf, een bestemming, een 

zin. Dat zien volgt op het eerste zien van de mens tegenover je als Gods geliefde 

schepsel.  

Wat houdt stand? In de woede, de machteloosheid - de mens, die als een boom 

aan het water staat en de woorden van belofte trouw blijft. Het goede doet. De 

vreemdeling en de wees ontvangt - de rouwende troost - draagt wie in het duister 

is verdwaald. Blijft. 

Wat zie je? 

Zie jij de mens als rechtvaardigen rondwandelen, als drager van hoop, van Gods 

woord, dichtbij je. Zie je in de verte nog de glans van hoop, een schittering van 

wat nog niet is, maar zijn zal.   

Heb je het lef je te laten leiden om dat te zien - ook als er niets van zichtbaar is 

in het duister van de tijd?  

Het is die blik waar de profeet en Jezus ons in voorgaan.  

Flikkerend van woede bij het onrecht, de machteloosheid, oplichtend tot de 

ander die je ziet in dat duister. De blik van de ander die je daar in dat duister 

ontmoet. 

 
Amen 
 


