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Uitleg door ds. Bram Grandia op 12 januari 2020 : Dán breekt jouw licht door als de 
dageraad.  
 
Gemeente in de Pepergasthuiskerk rond Mozes en de profeten, rond Jezus van Nazareth  
 
Met frisse tegenzin dacht ik, de afgelopen tijd na over mystieke ervaringen en 
Godsontmoeting. Mystiek, mystici, ze behoren niet tot mijn favoriete literatuur. Midden in mijn 
studententijd in 1970 deed de bekende Nijmeegse godsdienstpsycholoog Han Fortmann een 
uitspraak over de geestelijke armoede van de kerk. Onder die armoede verstond hij de 
versmalling van het evangelie tot ethiek. Hij zei: ‘Op de kansels praat men over Vietnam en 
democratisering omdat men over God niets meer te zeggen heeft.’ Hij mist de aandacht voor 
de religieuze ervaring en de grote werken van ‘de grote geestelijke schrijvers en mystieken 
die daarmee nog bekend waren.’ Dat schreef hij in zijn bekende boekje ‘Oosterse 
renaissance’. Dat raakte me diep in die tijd. Juist omdat ik geloofde dat als je over God en 
Gods Koninkrijk spreekt het dús ook over Vietnam en de schendingen van mensenrechten 
waar dan ook moet gaan. Ik ben meer van de politieke theologie en de bevrijdingstheologie 
dan van de mystieke theologie. Ik was en ben nog een groot fan van de Duitse theologe 
Dorothee Sölle. Ze heeft me in de zeventiger en tachtiger jaren heel sterk beïnvloed. Ik 
koester een hele plank boeken van haar. Toen ze in 1975 (ze was toen 46 jaar oud), haar 
boek “Die Hinreise”, de Heenreis  schreef met als ondertitel ‘gedachten over religieuze 
ervaring’ 1dacht ik, ‘Dorothee, je stijgt toch ook niet op? Reis je nog terug?’ Die gedachte was 
te snel. Deze van huis uit atheïstische vrouw doet in dit boek en in al de boeken die er op 
volgen verslag van haar zoektocht naar God én naar de waardigheid van ieder mens. Haar 
heenreis heeft geleid tot een verdiepte terugreis. Hoe hoger ze klom, hoe dieper ze durfde te 
bukken (in de richting van de ontrechten). Haar Godsverlangen inspireerde haar daartoe. 
Over dat alles heeft ze verantwoording afgelegd in haar grootste werk “Mystiek en verzet” 
met als ondertitel ‘Gij stil geschreeuw’.2 Dat boek begint met een prachtig gesprek tussen 
Dorothee en haar echtgenoot Fulbert Steffensk, die probeert spiritualiteit en mystiek te 
aarden. Hij spreekt over een ‘ vuile spiritualiteit’(met vuile handen’) tegenover een 
esthetische spiritualiteit.3 Godsverlangen en opkomen voor gerechtigheid moeten bijeen 
blijven. Die dialogen hebben hun beider theologie sterk beïnvloed. Dat gesprek is ook 
belangrijk in het midden van de gemeente. Waar heb je het over als je spreekt over 
Godsontmoeting of over mystieke ervaring? Probeer er woorden voor te vinden. Persoonlijk 
wantrouw ik díe religieuze ervaring en díe nadruk op mystiek die dient als vluchtweg uit de 
harde werkelijkheid. Ik ben gefascineerd door mystici –zoals Sölle- die mystiek en verzet bij 
elkaar houden en er het onlosmakelijke verband van zien.  
 
Jesaja 58 
Daarom is voor mij de gelezen tekst uit de profetie van Jesaja zo belang- rijk. Die tekst wordt 
uitgesproken op het moment dat een deel van het joodse volk terug is uit de Babylonische 
ballingschap en aan het werk gaat om het geruïneerde land op te bouwen. Er is zoveel stuk 
dat veel mensen in zak en as zijn. De handel wordt weer opgepakt, er wordt weer gebouwd, 
er worden weer mensen onderdrukt en er wordt tot God geschreeuwd om ontferming. Jesaja 
ziet hoe mensen druk bezig zijn God te zoeken. Het lijkt op een activiteit naast de normale 
gang van zaken.  Mensen in zak en as, ach en wee roepend en tegelijkertijd die normale 
dagelijkse gang van zaken in stand houden. Ik moet denken aan de jonge predikant Dietrich 
Bonhoeffer (1909-1945). Dit jaar gedenken we dat hij 75 jaar geleden is opgehangen. Op het 
moment dat Hitler in 1933 aan de macht komt en de zgn. Ariërverklaring4 verplicht stelt, 
verzet Bonhoeffer zich scherp. In die zelfde tijd is er in zijn kerk (de Lutherse) een discussie 
aan de gang over het zingen van het Gregoriaans in de kerkdiensten. Het is een belangrijk 
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punt binnen de beweging die opkomt voor liturgievernieuwing (Berneuchenerkring)5. Dan 
zegt Bonhoeffer tijdens een college voor theologiestudenten:“Alleen wie opkomt voor de 
joden mag gregoriaans zingen”. Zo’n zin is programmatisch. Bonhoeffer legt in zijn leven 
een heel nauw verband tussen zijn geloof, zijn theologie en zijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Dat raakte me als student en dat raakt me nog steeds. Navolging van 
Christus in deze wereld daar gaat het om.  Niet op zoek gaan naar de eigenlijke wereld 
achter deze wereld.  
Jesaja pakt die wereld van de arbeid, van zaken doen en die wereld van God zoeken samen 
en maakt ze tot één wereld. De tekst laat zien dat het zoeken van de nabijheid van de Heer,  
noem het mystieke ervaring op doen, niet los kan staan van ‘het doen van gerechtigheid’. 
Mystieke ervaring/Godservaring is bij Jesaja niet als een op zichzelf staand product 
verkrijgbaar. Niet even een cursusje ‘Hoe ervaar ik God?’  
Jes. 58 spreekt over vasten als een concrete maatschappelijke omkeer,  die de Heer 
welgevallig is (Jes. 58 wordt gelezen in de synagoge op Grote Verzoendag, een dag van 
verplicht vasten, de dag waarop gebeden wordt om verzoening voor alle zonden van het 
volk).  
 
Levinas 
De joodse filosoof Emmanuel Levinas ziet in dit hoofdstuk de kern van de joodse religie, nl. 
het onlosmakelijke verband tussen het doen van gerechtigheid en de ervaring van Gods 
nabijheid. Anders gezegd, op de religieuze vraag van het vastende volk ‘waarom ziet u niet 
dat wij vasten en merkt u niet dat wij ons onthouden?’ geeft God een heel praktisch 
antwoord. God wijst zijn volk op hun maatschappelijke praktijk: Jullie houden je niet aan de 
sabbath en jullie beulen je arbeiders af. Jullie denken toch niet dat ik dat accepteer? Het 
vasten dat God verkiest houdt een maatschappelijke omkeer in. Dan klinken woorden als 
‘het breken van ieder juk’, het bevrijden van verdrukten, het delen van je brood met de 
hongerigen, het onderdak bieden aan daklozen, het kleden van de naakten, kortom de zorg 
voor medemensen. Als je dat doet laat God zich zien en van zich horen. In deze oproep van 
God zijn het politieke, het persoonlijke heel nauw met elkaar verbonden. Dat is de wijze 
waarop God gediend wil worden. Keer je niet af van je eigen vlees en bloed en beperk dat 
niet tot de eigen kring. Levinas zit in deze tekst een oproep tot een maatschappelijke 
gerechtigheid die zich uit in een heel persoon lijk engagement.  Als jij als mens je gezicht 
keert naar de ander in zijn concrete nood, als jij de naaktheid en de ellende van de ander 
ziet, dan heb jij je concreet omgekeerd naar God en keert God zich om naar jou.  
Voor Levinas is dat de kern van Jes. 58 : Je niet onttrekken aan je eigen vlees en bloed. Zie 
de ander in haar of zijn ellende en wend je niet af. Beperk je liefde en het doen van 
gerechtigheid niet tot je eigen familie, je eigen kring Je bent er niet  als je alleen maar 
oproept tot een rechtvaar- dige wereld. Werk er persoonlijk aan. Onttrek je niet aan je 
persoonlijke verantwoordelijkheid. Geef antwoord op Gods roep om recht te doen.   
Jezus’ intreepreek 
Die boodschap uit Jes.58 is ook de boodschap die Jezus bij zijn allereerste optreden, in de 
synagoge van Nazareth verkondigt: dat Hij gekomen is om een goede boodschap te 
brengen. In die boodschap horen we de woorden uit Jesaja (58 en 61) terug: vrijlating, 
verlossing, vrijheid voor gebroken mensen.  Dat is geen nationale, maar een mondiale 
boodschap, noem het een universele waarheid. Hoe belangrijk in dit jaar waarin we 75 jaar 
bevrijding gedenken. Een verenigd Europa is sinds 1945 een project geweest dat vrede, 
verzoening en samenwerking wilde stimuleren. Kerken en gelovigen zijn vanuit de grond van 
de zaak  oecumenische wereldburgers.  Hun loyaliteit ligt bij hun ‘vlees-en-bloed’, dat zijn de 
armen en de vluchtelingen naar wie Gods liefde uitgaat, de bedreigde mensen waar ook ter 
wereld die wij geleerd hebben kostbaar te achten. Dat moeten we onszelf steeds weer te 
binnenbrengen in een wereld waarin een kreet als ‘eigen volk eerst’  niet van de lucht is. Die 
lucht ademen we ook als gemeenteleden in en die lucht doet iets met ons. Die atmosfeer van 
al of niet verborgen racisme, die lucht van het gelijk van de eigen religie.  Is er een beweging 
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van onttrekking aan ons ‘eigen vlees en bloed’ aan de gang, een beweging van buitensluiting 
die ons mee naar bedeneden trekt?  De tekst van Jesaja  houdt ons een spiegel voor. Het is 
een oproep aan ons om ons steeds weer om te keren, heel concreet de naaste in de ogen te 
zien en met  het oog op die naaste komen tot een andere praktijk, persoonlijk en politiek. 
 
Dan breekt je licht door 
En dan? Dan gaat in Jesaja 58 het licht aan. Als je gerechtigheid doet, heel concreet dan:   
Dan breekt je licht door als de dageraad       
Dan roep je en geeft de Barmhartig je antwoord, 
schreeuw je om dan zegt de Liefdevolle: hier ben ik!-    
Wat een schitterende belofte. De woorden tuimelen over elkaar heen. 
Jesaja laat Gods beloften klinken als een liefdesverklaring van God. Ik ben er weer voor jou, 
voor jullie. Doe recht en ‘Ik zal er zijn’ als je voorhoede en je achterhoede, licht op je pad. 
Over verlichting gesproken. 
Dat zie ik als het unieke in deze tekst dat Gods nabijheid er zal zijn voor hen die naar recht 
en gerechtigheid zoeken. Wie denken durft dat deze belofte het houdt, die zal zijn ogen niet 
geloven. Zo wil Gods kracht en nabijheid in ons midden groeien, ons bezielen en ons kracht 
geven.  Is dat geen Godsontmoeting? Is dat geen mystieke ervaring? 
Lichtverhalen 
Ik heb me voorgenomen voor dit jaar om meer met het oog op dit licht de krant te gaan lezen 
en naar televisie te kijken. Waar kom ik die lichtpunten tegen? Waar hoor ik verhalen van 
mensen die het verschil maken? Voor mij zijn dat ook vindplaatsen van God die zich laat 
zien waar mensen vrij worden, vrij van haat zoals in dat prachtige verhaal in de VK van 
vorige week zaterdag6 over die Israëliër Rami Elhanan en de Palestijn Bassam Aramim. 
Beiden verloren een dochter door het geweld van de andere partij. Nu strijden ze samen in 
The Parents Circle7 ( een vereniging van ouders van in de oorlog gedode kinderen) voor het 
doorbreken van de spiraal van geweld (kantoortje in Beit Jala). Het andere verhaal is het 
indrukwekkende verhaal in Trouw8 over Candice de dochter van de Zuid-Afrikaanse 
antiapartheidsactivist Glenack Massilo Mama die in 1992 werd vermoord door Eugene de 
Kock, hoofd van het doodseskader van het apartheidsregime. Candice was toen acht 
maanden oud. Zij zoekt Eugene de Kock op in de gevangenis. Zij vergeeft hem 
uiteindelijk(zie het interview). Aan het einde van het gesprek voelde ze een onverwachte 
impuls en stapte op de moordenaar van haar vader af en vroeg: “Vind je het erg als ik je 
omhels?” Ja, ze voelde medelijden met hem, met het feit dat hij zichzelf nooit zou kunnen 
vergeven. De Kock keek haar verward aan, maar zei zacht, fluisterend bijna: “Je vader zou 
enorm trots zijn op de vrouw die je bent geworden. Het spijt me heel erg.” Candice, 23 jaar 
toen pas, sloot de moordmachine van weleer kort in haar armen. Ze zeiden gedag. Ze zou 
hem nooit meer zien. Op weg terug naar huis besefte Candice voor het eerst zonder laatste 
sprankje twijfel: “Ja, ik heb hem écht vergeven.” In die verhalen licht God voor mij op als de 
Geest die mensen verbindt.  
 
Zo zijn er meer lichtverhalen te vinden van mensen die recht doen en –al is het vaak op 
kleine schaal- het licht –Jesaja noemt het Gods licht- zien doorbreken. Ze zien de dageraad. 
Ik wens ons allen toe dat we dit jaar op zoek gaan naar die lichten en zo God ontmoeten.  
 
Moge het zó zijn.   
 
 

                                                      
6 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-een-is-israelier-de-ander-palestijn-samen-

pleiten-ze-voor-wederzijds-begrip-het-is-niet-ons-lot-om-elkaar-dood-te-

maken~b1032784/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
7 https://www.theparentscircle.org/en/pcff-home-page-en/ 
8 https://www.trouw.nl/buitenland/haar-vader-werd-vermoord-tijdens-de-apartheid-zij-vergaf-de-

moordenaar~bd5e2dd6/ 


