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Gemeente van Christus, 
 
Beloftes uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst… 
 
Hoeveel veelbelovende woorden zijn er niet die leeg zijn geworden? Ook Bijbelse woorden? De tijden 
veranderen en dingen komen in een andere context te staan. Wat eens van harte werd beloofd en 
geloofd werd lang niet altijd waargemaakt.  
 
En toch zijn er van die hoopgevende woorden die blijven raken, misschien juist wel omdat ze níet 
waar zijn geworden. Woorden die een toekomst schetsen die maar niet lijkt aan te breken, maar 
waar je wel ontzettend naar kunt verlangen. 
 
Jesaja 61 staat bol van dat soort woorden. Beloftes uit een ver verleden die toen naar een nabije 
toekomst wezen die eigenlijk nooit kwam en die toch bleven spreken. Bleven aanspreken. Want als 
het eens waar mocht zijn… 
 
 
Overigens heeft de man die ze uitspreekt in het profetenboek ze niet helemaal van zichzelf. Hij 
bouwt voort op de boodschap van anderen. Daarin identificeert hij zich zo sterk met zijn voorgangers 
dat hij onder dezelfde naam schrijft: Jesaja. 
 
 Wie hij is weten we eigenlijk niet. We weten wel in wat voor tijd hij leefde. Ook daarin volgt hij de 
naamgenoten die hem voorgingen op. 
 
Naamgenoten, zeg ik bewust, want het zijn er twee. Twee eerdere Jesaja’s. De eerste sprak tot het 
volk in een roerige periode, toen ballingschap dreigde. De tweede liet de stem van de profetie door 
klinken toen het eenmaal zo ver was en men ontheemd was in Babel. 
 
Over hoop sprak hij. Over troost die de Eeuwige zelf aan het verwoeste Sion zou bieden. Over een 
nieuw begin dat onherroepelijk zou komen… 
 
En nu is er dus een derde. Een derde Jesaja die zag hoe de hoop vervuld werd en het volk 
terugkeerde naar het land. Naar Sion, naar Jeruzalem. Zou de belofte dan toch waar worden? 
 
Zo eenvoudig blijkt het echter niet. Veertig jaar vervreemding heeft zijn sporen nagelaten. De 
zichtbare staat van ellende waarin het land verkeert weerspiegelt zich in het geestelijk leven. Hoe 
leef je verder, als mens, als volk, met zo’n trauma?  
 
Een nieuw begin maken… Het klinkt veelbelovend. Maar de frustratie om wat je overkomen is kan je 
vertrouwen aantasten. In de mensen om je heen. In de belofte van de Eeuwige. Terugkeer is nog 
geen garantie dat Zijn toekomst opengaat.  
 
In die impasse staat opnieuw een Jesaja op. “De geest van God, de Heer, rust op mij”, spreekt hij. Hij 
gelooft dat de woorden die gesproken werden ín de ballingschap nog steeds zeggingskracht hebben. 
Hij gelooft daar zo sterk in dat hij de toon overneemt van de vreugdebode, die door God geroepen is 
om Zijn recht hoog te houden, die tot een licht zal zijn voor alle volken. 
 



Jesaja de derde voelt zich gezonden. En hij voelt zich gezalfd. Dat toont zijn nauwe verbondenheid 
met de Eeuwige. Hij spreekt namens Hem. Een geïnspireerd en inspirerend mens. 
 
Uit zijn mond klinken oude woorden als nieuw. Alsof ze nu kunnen gebeuren.  
 
Armen en wie de moed verloren worden aangesproken. Gevangenen, nu niet langer als balling, maar 
opgesloten in hun situatie, of concreter: tot slaaf geworden door een schuld. Treurenden die biddend 
uitzien naar verandering… 
 
Er zal een ommekeer komen, profeteert hij. Een genadejaar waarin zaken rechtgezet zullen worden. 
Een dag van wraak. Dat klinkt voor ons nou niet bepaald vreugdevol, maar er wordt vooral mee 
bedoeld dat God zelf garant staat voor een nieuwe, heilzame orde. 
 
Die verandering zal zo ingrijpend zijn dat de gevolgen niet uitblijven: het enthousiasme van de 
profeet draagt hij over op wie hem willen horen: zoals hij zelf gezalfd is, zal er voor hen vreugdeolie 
zijn. Zoals hij de geest ontvangen heeft, zo zal hun kwijnende geest –verslagenheid, vertaalt de NBV- 
plaatsmaken voor feestkledij. 
 
Daardoor ontstaat een compleet vernieuwde maatschappij. Gerechtigheid is in die nieuwgeboren 
gemeenschap de bouwsteen waarmee wat verwoest werd herbouwd zal worden. In 
verantwoordelijkheid en vreugde toont zich Gods trouw.   
 
 
Zo klonk het aan het eind van de ballingschap. In de tijd van Lucas meer dan vijfeneenhalve eeuw 
geleden. Jeruzalem is met haar tempel weer het middelpunt van het Joodse leven geworden. Er is 
herbouwd, heringericht, en nieuwgebouwd. 
 
Maar de echte bevrijding, de vrijheid die een mens volledig thuisbrengt bij zichzelf en bij God, die is 
uitgebleven. Daar is Israël naar blijven uitzien. De hoop van de profeten is nog steeds een wenkend 
perspectief. Een onvervuld verlangen. 
 
Je houdt dan ook je adem in als er na al die tijd opnieuw iemand opstaat. Niet in Jeruzalem, maar wel 
op een plaats waar vanaf de ballingschap de wet werd gelezen en de profetenwoorden klonken. In 
de synagoge. Welke woorden zal hij spreken?  
 
Dit is niet zomaar iemand. Hij is degene bij wiens conceptie de heilige Geest al genoemd wordt. 
Degene op wie de Geest neerdaalde bij zijn doop. En degene die vol van de Geest naar de woestijn 
trok, en daar na een periode van strijd en beproeving weer uitkomt, gesterkt door diezelfde Geest. 
 
Het kan niet anders, denkt men, of de Eeuwige spreekt door Hem. Hij wordt geprezen, geëerd, iets 
dat anders alleen aan God voorbehouden is.  
 
Deze mens is het die de boekrol van Jesaja aangereikt krijgt, hem opent, het woord neemt en leest…. 
 
Woorden uit een ver verleden klinken die uit zijn mond weer actueel worden. Die plotseling veel 
méér zijn dan teksten van Jesaja: “De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Zijn 
gezalfde ben ik. Mashiach, Messias.  
 
 
Op zijn eigen manier reciteert Jezus de profetie. De wraak laat Hij weg. De vrijlating en de vrijheid 
licht Hij eruit. En ook hier zijn het de armen die worden aangesproken: de gekwetsten die zijn 
aangewezen op Gods zorg omdat zij er niet bij horen. Het volk dat roept om gerechtigheid.  



 
Een Mission Statement pur sang is het. De eerste keer dat Jezus optreedt in het evangelie van Lucas 
zet Hij zijn programma uiteen. Een programma dat geënt is op de woorden van de profeten.  
 
Hier gaat een mens staan die het opnieuw over de ultieme vrijheid heeft. Over een tijd die aanbreekt 
waarin niemand meer gebonden zal zijn door schuld. Over een toekomst van herstel en heelwording. 
Over ruimte schenken en recht doen. 
 
“Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”, spreekt Hij. In Hemzelf en door 
Hemzelf wordt het waar: de mens zal weer worden zoals hij, zoals zij, bedoeld is. Eindelijk. 
 
 
Daar hebben we dan weinig van gemerkt, zou je zeggen. Kijk eens om je heen, vier keer vijfhonderd 
jaar later. Is er nou zoveel veranderd? De puinhopen van deze wereld zijn nog net zo schrijnend. We 
verlangen nog net zo naar heelheid als toen. 
 
Jesaja 61 is verre van vervuld, daar niet en hier niet. Zelfs het evangelie is geen garantie in de ogen 
van velen, en misschien ook wel in onze eigen ogen.  
 
De zin die Jezus toevoegt als hij de oude boekrol teruggeeft maakt echter duidelijk dat het daar niet 
in eerste instantie om gaat. De profetentekst wordt anders waar dan wij menselijkerwijs verwachten. 
De belofte wordt anders vervuld dan wij graag zouden zien.  
 
Want er staat niet ‘is voor jullie ogen in vervulling gegaan’, maar ‘voor jullie oren’. “In vervulling 
hóren gaan”, vertaalt de NBV. De garantie zit niet in de zichtbaarheid van de belofte, maar in de 
bereidheid van mensen om ernaar te luisteren. 
 
Gods beloofde toekomst realiseert zich in het horen. Door mensen die proberen te verstaan wat er 
gezegd wordt en betrokken raken. Door mensen die met hun oren verder zien dan hun neus lang is. 
Die deze woorden tot de hunne maken, tot uitgangspunt van hun handelen. 
 
Daarin gaat Jezus voor. De belofte van Eeuwige wordt waar in de weg van een Mens die het leeft: 
goed nieuws voor de armen, vrijheid voor wie gevangen is, waarin dan ook maar, zicht voor wie dat 
niet meer heeft.  
 
Dat is de garantie. Dat God in deze Mens, zijn Zoon, toont waar het Hem om te doen is. Hoe Hij nabij 
is. Wie Hij nabij is. Ook als je daar nog niets van ziet.  
 
Zijn toekomst breekt zich baan waar mensen zich laten raken door de Geest die Hem kracht gaf. 
Omdat ze blijven geloven dat het waar kan worden en zal worden. Een wereld die wordt zoals de 
Schepper haar bedoeld heeft.  
 
Dat is meer dan een verlangen. Meer dan een belofte.   
Het is een weg om te gaan. Amen 


