
Dia 01 
211017 - Jefta - Schoonheid zal de wereld redden. 
(Uit "de Idioot" van Dostojevski) 
 
Tekst 
Jesaja 30:15: 
Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: 
‘In rust en inkeer ligt jullie redding, 
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ 
 

Intro. 
Ik heb een profetisch woord vandaag! Dat zeg ik niet snel, maar op verschillende wijze heeft 
de Heer een boodschap op mijn hart gelegd die ik ook breder aan Rafaël en het Lichaam van 
Christus mag verkondigen. 
 
Vorige week heeft Hans het gehad over de grote vragen van het leven en zijn filosofische bui, 
die hem tot de preek leidde. Ik denk dat die filosofische bui van hem de roepstem van God is 
om tot rust en stilte te komen. Wat ook mijn boodschap is. 

Als kerken zijn we weer op de weg terug naar reguliere samenkomsten. Dat verloopt 
vooralsnog stotterend en de vraag is ook of het ooit weer wordt zoals vroeger. 
Vroeger toen de tijd zo vredig en rustig leek. Vroeger toen het nog zo mooi leek. 

 
Dia 02 
We leven in een gekke, lelijke tijd.  
We leven in een gekke, lelijke tijd.  
Ik schrik van de polarisatie en het geweld op sociale media over wel/niet vaccineren, 
complottheorieën, bemoeienis en dwang van de overheid. 
 
Ik was al gewend dat Wilders continue bewaking kreeg. Kon dat plaatsen, omdat de 
bedreiging vanuit islamitisch fundamentalisme kwam. 
Maar nu krijgt niet alleen Wilders, maar ook Rutte en demissionair minister Hugo de Jong en 
zijn vrouw en zijn kinderen bescherming!  
Niet tegen bedreiging vanuit de islam, maar vanuit blank fundamentalisme in Nederland! 
En… je ziet dit zelfs binnen de kerk, onder christenen. Onder ons! 

We leven in een lelijke tijd. 
We leven in een lelijke tijd, waarin we terugkomen vanuit een corona-verbanning. 
Meer dan een jaar mochten we nauwelijks samenkomen. 
 
Goede vraag is: wat hebben we geleerd in die spannende tijd? 
Met kunst en vliegwerk via internet onze tradities in leven te houden?  
Nee, dat hebben we niet geleerd; dat hebben we gedaan, met alle beste bedoelingen. 
 
In de corona tijd werden we allemaal teruggeworpen op onze relatie met Jezus als basis voor 
ons leven en onze geloofsbeleving. 
Teruggeworpen op Jezus, zonder onderwijs, samenkomen, gemeenschappelijke aanbidding. 
Ik en Jezus alleen. 
Ik en de Stilte. 
Teruggeworpen op Jezus alleen, die ik in de Stilte opnieuw ben gaan ontdekken. 
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Dia 03 
Mijn eerste ervaring met Stilte 
Dat heb ik eerder meegemaakt 
Ooit toen ik voorzitter was van 30 kerken en erg druk bezig was met preken, studeren, 
kerkdiensten en conferenties, was ik druk bezig met het werk van de Heer. 
Ik was erg druk met het werk van de Heer en minder druk met de Heer van het werk. 
Als een Martha was ik druk bezig met de keuken van de Heer en vergat ik de Heer, die in 
mijn woonkamer zat. 
Een goede vriend van me zag dit allemaal en vroeg mij:  
"Bekijk jij nog wel eens een bloem? Sta je wel eens stil bij schoonheid in de schepping?" 
 
Ik moet erkennen dat ik jaren de schoonheid van een klaproos, laat staan van een aardbei 
niet toeliet in mijn hart, omdat ik daar geen enkele meerwaarde in zag. 
Ik zag het, vond het best wel mooi, maar voortdurend was mijn werken met waarheid en 
ethiek belangrijker.  
 
Mijn werk als voorganger ging namelijk over waarheid en ethiek. 
En laten we eerlijk zijn: de waarheid over Jezus en de ethiek uit de Bijbel zullen de wereld 
immers veranderen? 

Dia 04 
verum – bonum – pulchrum  (latijn) 
het ware - het goede - het schone  (katholiek) 
waarheid - ethiek - schoonheid  (protestant) 
 
Ik ben opgevoed dat we de wereld moeten bereiken met de waarheid.  
De waarheid in de Persoon Jezus Christus.  - apologetiek, de verdediging van ons geloof, de 
waarheid. 
Vervolgens moeten we de wereld bereiken met onze bijbelse normen en waarden - Ethiek. 

Ik heb dat jaren gezien als mijn roeping als voorganger - de mensen onderwijzen in een 
juiste levenswijze. 
Maar in al die jaren heb ik ook ontdekt dat onze apologetiek en onze ethiek de wereld niet 
redden.  
De mensen benaderen met alleen maar de waarheid, lijkt te veel op het onmogelijke en 
onsympathieke werk van de Jehova Getuigen. 
De mensen wijzen op onze ethiek loopt compleet stuk op ons eigen gedrag van 
machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag binnen en buiten de kerk. 

Er ontbreekt iets. 
Iets dat de waarheid en ethiek kleur gaat geven. Tot leven roept. 
Ik weet wellicht van de waarheid en een mooie ethiek, maar die moet tot leven komen, 
tastbaar worden in mij als mens. 
En dat doet schoonheid. De schoonheid van de Liefde, die God is.  
In de Bijbel ook wel de heerlijkheid van God, genoemd. 
 
Waarom vindt men het leven van Jezus over de gehele wereld mooi? 
Iedereen behalve de zelfrechtvaardige Farizeeërs vindt Jezus mooi, schoon, helder! 
Jezus… ja, dat is een mooie figuur! Te bewonderen, om je over te verbazen. 
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Mijn hoop en geloof is dat God in deze lelijke tijd de kerk opnieuw wil leren de winnende 
reddende schoonheid van Jezus te ontdekken, omarmen en uit te stralen. 
Als waarheid en ethiek van ons gepaard gaat met schoonheid, zal door die schoonheid de 
waarheid een openbaring worden en de ethiek iets om na te jagen. 
Waarheid wordt dan geen strijd meer. En ethiek geen wetten, die we elkaar opleggen. 
 
Dia 05 
Schoonheid 
Wat is dat? 
Heel moeilijk om daar een definitie van te geven.  
Ik heb overal gezocht naar een mooie definitie en er niet een kunnen vinden en begrijp nu 
wel waarom. 
Schoonheid is moeilijk te omvatten in woorden. Je ziet het, of je ziet het niet. 
Kun jij met woorden uitleggen dat het mooiste, het schoonste, wat er ooit in deze wereld 
heeft plaatsgevonden, een marteldood aan een kruis is?  
 
Toch wanneer je het ziet…., nee wanneer het je geopenbaard wordt, zie je het. 
Een misdadiger aan een kruis naast Jezus zag het.  
Hij zag in een gemartelde man aan een kruis een koning in al zijn pracht en praal van zijn 
koninkrijk. "Wilt U aan mij denken, in Uw Koninkrijk?" vroeg hij. 

Schoonheid, wat is dat? 
Schoonheid heeft een zekere goddelijke oorsprong. Schoonheid is geschapen. 
Het geeft de ware essentie van de Schepper uit. 
 
En schoonheid verbindt ons met de Maker van die schoonheid, of dat nu een schilder, 
componist, kunstenaar of De Schepper van hemel en aarde is. 
Schoonheid verbindt ons met de Schepper en zijn waarheid en ethiek - zijn essentie. 

Schoonheid is een helende en heilzame spiritualiteit, vrij van moraliserende tendensen.  
Ze is niet gefixeerd op het kwaad of op de zonde, maar op de bron van een goede 
schepping, Liefde. 
 
Dia 06 
Hoe en waar ontdek je schoonheid? 
mijn eerste ervaring - ruimte maken.  
Ik moest wel naar die klaproos toe en er ruimte voor gaan maken deze te beschouwen. 
Schoonheid ga je zien, wanneer je daar tijd voor neemt en tot rust komt. 
 
Ik heb plekken waar ik regelmatig tot rust kom. Thuis in mijn flat, thuis op de camping. 
Thuis heb ik op onze loggia waar ik graag tot rust kom een icoon van de drie-eenheid, de 
hoogste plaats gegeven en als ik daar naar kijk, dan herinnert deze mij om in de 
aanwezigheid van Vader Zoon en Geest te komen. 
Ik heb bijvoorbeeld een vijgenboom op de camping geplant, als teken en reminder van 
bewust zijn van Gods aanwezigheid. 

Je ontdekt de schoonheid wanneer je daar tijd en ruimte voor vrij maakt en die schoonheid 
ook zoekt. 
 
Jesaja 30:15: 
Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: 
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‘In rust en inkeer ligt jullie redding, 
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ 

We leven in een gekke en lelijke tijd, maar al zijn polarisatie en gebeurtenissen die vooral 
angst lijken te verkondigen en de vrede van Jezus' koninkrijk bij je wegroven. 
 
In rust en inkeer. Stil worden en eerlijk naar je zelf kijken in Vaders liefdevolle aanwezigheid.  
Teruggeworpen worden op de stille aanwezigheid van God. 
Waar Hans het vorige week over had. 
Dáár ligt onze redding - de redding voor ons, de kerk in deze gekke tijd. 
Niet in meegaan met de strijd van polarisatie, angsten en bedreigingen maar steeds weer tot 
rust komen in de aanwezigheid van Vader Zoon en Geest. 

Als drukke en angstige Martha's eerst bij Jezus tot rust komen om vandaar uit ons werk te 
doen. 
Niet hard werken voor Jezus en druk doen en daarin hopen Jezus te ontmoeten, maar in de 
rust en stilte bij Jezus komen en vanuit die rust als Martha's opstaan en onze verantwoording 
oppakken. 

De profeet Jesaja na deze oproep even verder: 

Dia 07 
Jesaja 32:17: 
Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, 
ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. 
 
Ik geloof dat God de kerk oproept uit die lelijkheid van polarisatie, angst en kwaad te 
stappen en tot inkeer te komen in de rust en vrede van de stilte. 
Leren de stilte te gaan beoefenen, zodat je de vrede van God in jezelf kunt bewaren en 
uitdelen. 
Schoonheid zoeken in de stilte, is eigenlijk niets anders dan steeds weer terugkomen bij de 
essentie van wie en wat onze Schepper is en onze wortels zijn. 

Zegen 

De vrede van onze Heer zij met jullie, en beschermt jullie. 
Hij laat zijn schoonheid over jullie lichten en is jullie genadig. 
Hij geeft jullie zijn rust en vrede. 
In je opstaan en naar bed gaan. 
In je werk en in je ontspanning. 
In je vreugde en in je verdriet. 
In deze wereld totdat Hij komt. 
Amen 
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