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Overweging uit de dienst van 5 september AD 2021, Paaskerk 
 

Twaalfde zondag van de zomer 
ds. W.T. Pieterse 
 
Joël 2: 18-27 
 
Gemeente van de Heer,  
Joëls dreigende woorden over de dag van de Heer ... oordeel ondergang... woede... hemel en 
aarde...dreunen nog na en dan de vraag aan het slot : wie kan de dag doorstaan..? 
Met al dat geweld op de achtergrond begint de lezing van vandaag: 'Daarom' of veel liever: 
'ook nu' naar de oude meer letterlijke vertalingen. Ook nu; misschien juist nu: in de woede, in 
al die ondergang, in het voorafgaande. Ook nu: het woord van de Heer:  keer terug tot mij! 
Keer je om, (soms vertaald als bekeer, maar dat vind ik te veel meteen zo vroom klinken), 
want het gaat allereerst om een wending, een letterlijke wending.  
Het is een kernwoord in OT en NT, keer je af van de dood, het duister, keer je toe - ook tot 
een aangezicht, een directe blik. Het klinkt bijna een smeekbede, of op zijn minst een roep 
van v erlangen: keer je om naar mij, 'kijk me aan dus'. Na het heftige uitvaren lijkt het een  
roep van woedend verlangen van een geliefde. Zo spreekt de Heer; geen ongedane God, geen 
ijskoud beeld; geen kracht hoog in de hemel die ongestoord zijn ongekende gang gaat door de 
lichtjaren, geen alleen razende en tierende; deze God, Heer, mensengod - heeft lief met de 
pijn van de liefde; lijdt aan bedrog, aan onrecht en ontrouw; zo leren ons de profeten.  
Dat klinkt hier mee: keer je om, naar mij. Ik ben toch met je opgetrokken helemaal de 
woestijn door - tot hier toe. Loop nu niet weg - keer je af van de goden; de machten, het 
onrecht, en alles wat je voor mijn aangezicht hebt gezet om mij niet te zien.  
Keer je om met vasten, treuren, rouwen. En niet alleen voor de vorm, met het scheuren van 
wat kleren, maar met je hart; en dan, zo zegt de profeet, dan zal hij zich toekeren; want - en 
dan volgen al die prachtige woorden, geduldig, liefdevol, trouw; of nog mooier in de oude 
berijmingen: lankmoedig, goedertieren en genadig.  
Zou het? De tegenstelling is wel heel groot met het voorgaande. Zoveel mooie woorden in de 
dagen van onheil. Kunnen we daar bij -  ook nu als in de dagen die soms ineens lijken op de 
dagen die Joël beschrijft?Deze hoop - dit geloof - deze God... genadig geduldig liefdevol 
trouw?  
Is het nog te keren; of is het oordeel dat wij over ons hebben afgeroepen met de ondergang 
van de aarde, te groot, als een noodlot - Hoe anders we het ook noemen, de 
onvermijdelijkheid van ondergang die op ons afkomt lijkt soms ineens veel op de oude 
sombere orthodoxie, waarin je machteloos werd gemaand af te wachten op het laatste der 
dagen...  
Soms denk ik dat het cynisme al gewonnen heeft; de gelatenheid van leven onder het oordeel. 
'Ach, dat antropoceen; dat menselijke tijdvak loopt af, is dat echt een ramp? We hebben het 
aan onszelf te danken - misschien blijft er maar een kleine groep over - uitverkorenen 
zogezegd - en beginnen we dan gewoon opnieuw; [ alleen zijn die uitverkorenen dan de 
rijksten natuurlijk die hun vieligheid hebbengekocht ] Ja en die verre landen zo'n Afganistan, 
Jemen wij hebben ook middeleeuwen gehad, dus...  
Daarnaast het al te platte optimisme: we hebben alles tot nu toe opgelost!! We kunnen zoveel 
- wacht maar af. Ons land kan dit - ingreepje hier ingreepje daar we gaan het fixen!!! en weg 
is de lachende leider van het land alweer. 
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Ook de oude profeet loopt niet bepaald over van vertrouwen. Zwakjes citeert hij nade roep tot 
inkeer de koning van Nineve; nadat Jona de ondergang van zijn rijk heeft aangekondigd: 
Misschien of, ook nu mooier in de oude vertaling - wie weet...  wie weet herroept hij zijn 
vonnis?  
We zijn ver weg van zelfverzekerend geloofsvertrouwen. Een zwakke stem rest tegenover het 
gekrakeel en het geweld. Wie weet... God?  
* 
Die stem is de stem van de profeet - die de schriften kent; Joel weet van het pleiten van 
Abraham en Mozes, van de enkelingen die de hoop forceerden omdat hij weet, in de zin van 
vertrouwt, inziet dat deze Ene, die van de uittocht en de woestijntocht, van het eerste 
ochtendlicht, van de roep naar de mens - waar ben je? van de woorden van recht - dat deze 
Ene God zijn mens niet opgeeft.  
Het wordt Noach verweten dat hij nergens protesteert tegen de ondergang, maar kiest voor 
zichzelf; zwijgt en schuilt in zijn ark met de zijnen. De aarde vergaat, maar zolang ik hier 
dobber... Zijn verhaal loopt uiteindelijk toekomstloos af en God gaat verder met Abraham. 
Een man van meer woorden, Een die instaat voor de mens en zo antwoord op Gods belofte, 
verantwoordelijkheid neemt dus, tegenspreekt - en dus profeet is. Wie weet, wie weet... God is 
geen noodlot.. 
Dat weerwoord; de mogelijkheid van wie weet en nieuwe hoop vraagt rouwen, vasten en 
samenkomst. Daarmee begint de ommekeer; de terugkeer tot de belofte. Daartoe roept Joël 
op. In die roep schuilt een wijsheid die veel verder reikt dan het oeroude profetenboek; of het 
geloof van Israel. Rouwen - berouw hebben -  vasten, beperken, afzien opofferen; en 
samenkomst, dat is ware gezamenlijkheid die geen allemaal hetzelfde is. Er zijn breuken in de 
relaties, tussen de generaties, door de grote geschiedenis en het kleine leven heen. Berouw; 
oprecht vasten, schept samenkomst. Daar begint het. 
* 
Dagelijks de ellende van Afganistan gezien; de analyses gehoord; de gratuite 
verontwaardigheid van de zijlijn; de getuigenissen; de meningen, de afschuw; de afkeer van 
Die Amerikanen of die Taliban; - maar berouw? Is er een politicus, een generaal, een 
fractieleider, kamerlid; een die berouw heeft getoond. Om de verwoesting, om de dood, om de 
duizenden drones, om de export van het wapentuig, om de fouten, om de lafheid, om de haat, 
het racisme, om de uitzettingen naar het veilige land; om het verraad? 
Heeft u iemand werkelijk horen spreken over inkeer, vasten, afstand doen van een klein deel 
van onze weerzinwekkende welvaart, iets van vasten in het licht van de verwoesting van het 
klimaat, het vergaan van de aarde die ons te wachten staat; iemand..? 
En heeft u in die hele crisis waar we nu al weken, maanden inzitten een van die politici tot 
samenkomst, werkelijke samenkomst horen oproepen, dat is een gezamenlijkheid die iets kost 
aan je zelf omwille van het grotere - heeft u een van hen meer horen zeggen dan ik wil niet 
met die..?  
Berouw, vasten en samenkomst roept de profeet -  en dan - wie weet keert de beloftevolle zich 
naar ons toe; het nieuwe licht van hoop, wie weet horen we opnieuw de stem die ons 
wegroept uit het donker. Die stem van dat lied is prachtig; liefelijke vergezichten, de 
overvloed; zien we land als een hof van Eden.  
Ja dan, dan zullen jullie inzien (weten)  einigt de lezing. Dan; door de woede; door het 
berouw, door het vasten, in die samenkomst - door de prachtige woorden van hoop en geloof - 
zullen jullie weten dat IK, IK de aanwezige ben. De Ik die je in het midden van de woestijn de 
woorden van leven geeft. Ik, die in dagen en in nachten; in de woede van de tijden, in de 
dagen van berouw, gebrek en inkeer; met jouw zijn zal. 
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De weg naar die IK, die ons hier bij elkaar roept. Begint steeds opnieuw met een paar 
woorden van een profeet. Woordjes maar - als die twee kleine zinnetjes, die vragen naar hoop: 
Ook nu; wie weet?  
En dan - dan een ommekeer om te zien wie er altijd al was.  IK, IK de anwezige die je 
wegleidde uit het land van benauwenis. 
Amen. 
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