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“I have a dream ...” 

 

 
 

Zondagmorgen 16 oktober 2022, ds. Eibert Kok, Sint Catharijnekerk 

 

Lezingen: Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30 

 

Alweer 59 jaar geleden hield Martin Luther King voor een gehoor van duizenden mensen zijn 

beroemde rede in Washington. I have a dream. 

“Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en zal leven naar de echte betekenis van 

haar geloof: ‘… dat alle mensen gelijk geschapen zijn’. 

Ik heb een droom dat op een dag, op de rode heuvels van Georgia, de zonen van voormalige 

slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan 

een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een 

staat, die blakert in de hitte van onrecht en onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van 

vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een 

land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar wie ze zijn. Ik heb een 

droom vandaag.” 

Een buitengewoon indrukwekkende rede die duizenden mensen heeft geïnspireerd om op die 

weg verder te gaan, van zoeken naar en werken aan gelijke rechten en kansen voor iedereen. 

Elf jaar geleden werd daar in Washington een monument, een memorial, geplaatst ter 

gedachtenis aan Martin Luther King en de zaak waar hij voor stond: gelijke rechten voor 

iedereen. Elf jaar geleden pas! Moet je nagaan hoe lang dat geduurd heeft. 

Een droom - aan tafel: Kinderen van slaven en kinderen van slavenhouders aan één tafel van 

broederschap, mensen gebroederlijk aan één tafel. 

Eigenlijk is dat precies wat we doen als we in de kerk aan tafel gaan, als we het avondmaal 

vieren: die droom hooghouden, elkaar er weer van bewust maken dat dat onze droom is, waarin 

we geloven en waaraan we onze bijdrage mogen leveren. We beelden het dan uit, één tafel van 

mensen, allemaal geschapen als kinderen van God, iedereen even waardevol. 

Maar ook als we in de kerkdienst geen avondmaal vieren, houden we die droom hoog, in onze 

liederen, bidden we erom, in onze gebeden. 

En het is goed om telkens dat tegengeluid te horen, bij alles wat ons in deze wereld onrustig en 

ongerust kan maken. 

De tegenstellingen tussen mensen, bevolkingsgroepen, volken zijn soms zo groot, en worden 

soms alleen maar groter gemaakt door wat er gebeurt. 

Als ik dan denk aan de oorlog die er gaande is in Oekraïne, al het leed dat daardoor veroorzaakt 

wordt, de tegenstelling tussen volken die daardoor vergroot wordt, de dreiging die ervan uitgaat 

en het risico dat deze strijd verder zal escaleren, dan kan ik daar zomaar somber van worden en 

zakt de moed me in de schoenen. 

Daarom is dat tegengeluid zo belangrijk, die droom, dat vergezicht van Gods nieuwe aarde, van 

zijn koninkrijk. 
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Nu hebben we vandaag twee lezingen gehoord die heel verschillend zijn, maar die eindigen met 

dezelfde droom: 

‘Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen 

aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God.’ En er zijn laatsten die de eersten zullen zijn 

en eersten die de laatsten zullen zijn. 

Maar eerst naar de eerste lezing, Jesaja 30. 

Als we dan naar de historische context kijken dan zitten we in de periode dat het land Israël was 

opgedeeld in een noordelijk deel, met een eigen koning en eigen heiligdommen, en een zuidelijk 

deel, een klein landje rond Jeruzalem met een eigen koning en de tempel in Jeruzalem als 

heiligdom. 

Grote dreiging ging uit van de grootmacht Assyrië, een soort Rusland, een grootmacht die nog 

wel eens een stukje land wilde inpikken, annexeren. 

Zo is bijvoorbeeld het noordelijk deel van Israël op een bepaald moment door die grootmacht 

Assyrië aangevallen, ingenomen en is een groot deel van de bevolking weggevoerd naar elders, 

gedeporteerd. Haal zo veel mogelijk van de autochtone bevolking daar weg, dan is er de minste 

kans dat ze eigen baas willen zijn en een eigen staat willen vormen. 

Jaag eerst de autochtone Oekraïners uit de regio weg en organiseer dan onder de 

overgeblevenen een referendum of ze bij Rusland willen horen. Het is van alle tijden. Voor een 

dictator is het nooit genoeg. 

 

 
 

Die dreiging dat het land binnengevallen zou worden, werd ook in het zuidelijk deel van Israël 

gevoeld en daarom werd er geprobeerd een verbond te sluiten met Egypte aan de andere kant. 

Men probeerde zich te redden door een slimme strategie.  

Dat is ook van alle tijden. Door een verbond met andere landen die bewapening kunnen leveren 

houden de strijdkracht stand. In Oekraïne. Iets dergelijks wilde men toen in Juda. 

Nu is het altijd goed om een strategie te bepalen, waar ook en in wat voor organisatie ook, als 

land, als volk, ook als kerk, dat je weet waar je naar toe wilt, wat je wilt bereiken, wat jouw droom 

is, en hóe je dat wilt bereiken. Is altijd goed om te doen. Het kan je redding zijn. 

Maar in dit bijbelgedeelte uit Jesaja wordt die strategie afgekeurd. 

Waarom? Omdat er iets anders ontbreekt in de ogen van de profeet Jesaja, iets wezenlijks, 

namelijk vertrouwen op God. 

Het volk is afgekeerd van de weg van de Heer. 

Er wordt vertrouwd op de strategie. Er wordt daar veel energie ingestopt. Dat is op zich niet fout. 

Maar God is buiten beeld. En dat is niet goed. 
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Wat jullie veel meer moeten doen, zo luidt de boodschap van de profeet, is meer vertrouwen op 

God.  

“In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.” 

Inkeer, omkeer, dat wil zeggen kijk eens goed naar jezelf, naar de keuzes die je maakt in je 

leven, de wegen die je kiest, als persoon, als samenleving. 

Inkeer wil ook zeggen: keer je om, keer je af van datgene wat niet goed is, wat niet recht is en 

vrede niet bevordert. 

Het klinkt een beetje als: neem eens de tijd om stil te worden en je te richten op God. 

“Gelukkig de mens die op Hem wacht.” 

Want God is een God met een warm hart, een God van redding en bevrijding, een God die 

bewogen is, die met mensen meeleeft, ook dat klinkt door in dit bijbelgedeelte. 

“Hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort.” 

Een oproep om niet alles van strategieën te verwachten, maar om ook flink te investeren in jouw 

eigen verbondenheid met God, God die ons de droom geeft van een nieuwe toekomst, van een 

tafel waar oude vijanden samen aan tafel gaan en tegenstellingen overbrugd worden. 

Bij alle strategieën die je kunt bedenken: hou die lijn met boven toch alsjeblieft in stand. Vergeet 

die niet. 

“Gelukkig de mens die op Hem wacht.” Van God mogen we inspiratie en kracht ontvangen. 

Niet op de manier van de patriarch van Moskou, die net doet alsof God partijdig zou zijn, vóór de 

ene partij en tégen de ander. Nee, besef dat God veel groter is, de God van alle mensen, die 

voor héél de wereld het goede voor heeft: die droom van Gods nieuwe wereld.  

 

 
 

De lezing uit het Nieuwe Testament legt weer een heel ander accent. 
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Het is het beeld van de smalle deur dat Jezus daar gebruikt. 

Op de afbeelding zien we twee deuren, een smalle en een wat bredere. 

Bij dat beeld van de smalle deur denken we misschien al snel aan het beeld van de smalle poort 

en de brede poort met daarbij de smalle en de brede weg. Zo wordt het elders in het evangelie 

ook verteld. Maar hier in Lucas is alleen sprake van een smalle deur, met andere woorden het is 

niet de weg gaan van de minste weerstand, niet de makkelijkste weg. 

Het is naar aanleiding van een vraag die Jezus gesteld wordt: “Zijn er maar weinigen die gered 

worden?” Waarop Jezus antwoordt: “Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te 

gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.” 

Tegenover de oproep van de profeet - wachten op God - hier de oproep van Jezus: Doe alle 

moeite! 

Het gaat niet vanzelf en het is niet vanzelfsprekend. 

Het is niet alleen bidden, maar ook werken! 

Het is niet alleen ontvangen, maar ook geven, jezelf volop geven. Doe alle moeite! 

Wie zijn dan de mensen die het niet lukt om binnen te komen? Dat lezen we verderop: dat zijn de 

rechtsverkrachters, de onrechtplegers, dat zijn de mensen die lak hebben aan de ander, en niet 

leven ten dienste van de ander, maar ten koste van de ander. 

Het evangeliegedeelte begon met de vraag van iemand of er maar weinigen zijn die gered 

worden. Dat is denken in aantallen. Zijn het er veel of zijn het er weinig. 

Die neiging hebben we in de kerk wel vaker om te denken in aantallen. 

50 jaar geleden kwamen er zoveel mensen naar de kerk, 20 jaar geleden zoveel, nu nog zoveel 

en hoeveel zullen het er over 10 jaar zijn?  

Niemand die het weet, maar verwachtingen zijn er wel. 

Denken in aantallen kan je dan een negatieve stemming bezorgen, kan je verlammen. 

Nu moet je de werkelijkheid altijd eerlijk onder ogen zien, maar ik wil me niet laten leiden door 

aantallen. 

Ik hoor Jezus hier zeggen dat het uiteindelijk niet om aantallen gaat. En ik hoor hem zeggen: Doe 

alle moeite! Laat je niet lam slaan. Blijf niet passief aan de kant staan. Zet je er volop voor in.| 

 

 
 

Zo hoor ik Jezus die droom verkondigen: Uit alle windstreken zullen ze komen, overal vandaan, 

en zij zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God. 

- Vertrouw op God. 

- Doe alle moeite. 

- En houd zo die droom van het koninkrijk hoog. 


