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“Groot is de wereld 
en lang duurt de tijd, 
maar klein zijn de voeten 
die gaan waar geen wegen gaan, 
overal heen”. 
De wereld kan nog zo groot zijn, de tijd voor ons gevoel heel lang duren, maar toch: 
al zijn onze voeten klein, we kunnen nieuwe wegen gaan. Dat vertrouwen spreekt uit deze tekst van 
Huub Oosterhuis. We zijn niet gebonden, we zijn vrij, we kunnen gaan. 
 
Dat is al zo verstaan enkele eeuwen voor Christus’ geboorte. In de tijd van de Perzische koning Cyrus. 
Een verlicht vorst, die in het jaar 550 voor Christus’ geboorte aantrad. Hij is tolerant en geeft de Joden 
in zijn rijk alle ruimte om hun geloof in de Eeuwige te belijden. Uiteindelijk zal hij de Joden zelfs 
toestaan om uit hun ballingschap terug te keren naar Jeruzalem en Juda. Het is aan de vooravond 
van die terugkeer dat een profeet uit de priesterschool van Jesaja optreedt. Hij roept bij de Joden in 
herinnering hoe de Eeuwige in oude tijden zijn volk wegvoerde uit Egypte door de Rode Zee, we 
hoorden het zo-even: “de Heer, die een weg in de zee legt, en in machtige wateren een pad, die 
wagens en paarden en heel de macht van het leger liet uitrukken: nu liggen zij alsof zij nooit meer 
opstaan, gedoofd en als een vlaspitje uitgegaan.” 
Daarop volgt direct: “Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat 
eens is geschied”.” De profeet zegt daarmee: blijf niet met weemoed terugkijken naar wat de Eeuwige 
ooit voor onze voorouders heeft gedaan. De Eeuwige was er niet alleen maar in een ver verleden, in 
een tijd die allang geschiedenis is, hij is niet alleen de God van de uittocht, nee, hij is ons nog steeds 
scheppend nabij. Zoals hij ooit de Joden uit Egypte leidde, zal hij ons nu in een nieuwe exodus 
terugbrengen naar Jeruzalem. Steeds opnieuw zal hij “een weg leggen in de woestijn, en rivieren in 
het dorre land.” De Eeuwige bewerkt bevrijding en daarop moet het Joodse volk vertrouwen. 
De woorden van deze profeet die wel de Tweede Jesaja wordt genoemd, zijn de eeuwen door een 
bron van inspiratie geweest. Een heel bekend voorbeeld daarvan is de rede die Martin Luther King in 
1963 hield na de mars op Washington als hij zegt: “Ik heb een droom, dat elk dal zal worden 
opgehoogd, elke berg en heuvel zal worden afgegraven; oneffen plekken effen zullen  zijn en ruige 
gronden een vlakte en de heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren en alle mensen zullen haar 
zien.” King ziet een exodus, een weg naar bevrijding voor zijn volk; de boodschap van Jesaja van zo 
lang geleden, van de Eeuwige die zijn mensen behoedt, is voor hem onverminderd van betekenis: 
“Zie zegt Hij ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen…”  
 
En dan het evangelie van vanmorgen. Ook daarin gaat het om bevrijding, niet van een heel volk, maar 
van een individuele mens, een vrouw die om haar overspel wordt gemeden. Waar de schriftgeleerden 
en farizeeën verwachten dat Jezus zich nu toch aan de geboden zal moeten conformeren en de 
vrouw zal veroordelen, doet hij het zwijgen toe. Hij houdt hen een  spiegel voor: “wie van u zonder 
zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen,” hij oordeelt niet. Door zijn handelwijze 
bevrijdt hij de vrouw van wat is gebeurd en geeft haar nieuwe kansen. Ook voor haar geldt: “Zie zegt 
Hij ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen…”  
 
Bevrijding voor een heel volk … bevrijding voor een individu … Maar de oorlog gaat voort in Oekraïne 
en laten we niet vergeten, in Jemen en Ethiopië en er is nog altijd onderdrukking in Syrië en 
Afghanistan… Dan durf ik die woorden bijna niet uit te spreken: “Zie zegt Hij ik ga iets nieuws 
beginnen, het is al begonnen…” 
Daarover denkend kwam ik terecht bij de Joodse filosofe Hannah Arendt. Hoewel zij zelf moest 
vluchten voor de nazi’s, kort door de Gestapo gevangen werd gehouden en moest meemaken hoe 
tijdens de holocaust miljoenen Joden werden vermoord, bleef zij geloven in nieuw begin. 
In haar denken is dat positieve vertrouwen verbonden met geboorte. In tegenstelling tot Heidegger, 
eens haar leermeester, die de mens vooral ziet als sterfelijk wezen, legt zij de nadruk op het nieuwe 
begin dat verbonden is met elke geboorte, een uniek begin dat zich telkens opnieuw voltrekt, een 
geboorte die hoop betekent. “Vrees niet”, schrijft Hannah Arendt, “jullie zijn niet geboren om te 
sterven, maar integendeel om iets nieuws te beginnen.” 
Nataliteit of geboortelijkheid is voor haar het wonder dat de wereld redt. Dit nieuwe begin, de geboorte 
van een kind, is niet iets eenmaligs: nee, de geboorte houdt een belofte in voor de toekomst. Geboren 
worden herhaalt zich in het leven van ieder van ons, telkens is er een nieuw begin, een 



wedergeboorte mogelijk. Wij mensen worden daartoe min of meer innerlijk gedreven. Dankzij ons 
telkens opnieuw geboren worden, kan een negatieve ontwikkeling, een negatieve kringloop 
doorbroken worden. Zo beschouwt zij ook de geboorte van Jezus van Nazareth. De vreugde die 
tijdens Händels Messiah in het lied “For unto us a child is born” klinkt, is voor haar volkomen terecht. 
Jezus’ geboorte is reden tot vreugde, hij staat aan een nieuw begin en met zijn tweede geboorte 
begint zijn optreden te midden van het Joodse volk en zijn verkondiging van de blijde boodschap. 
Voorwaarde voor een nieuw begin is vergeving, zegt Hannah Arendt. Wat is misdreven in het 
verleden, kan niet ongedaan worden gemaakt. Alleen, zegt zij ‘Waar mensen elkaar vergiffenis 
schenken, wordt iets nieuws geboren. Waar wraak dader en slachtoffer eeuwig vastketent, ontlokt 
vergeving het nieuwe, want vergeving doorbreekt die keten.’ 
 
Jesaja, Jezus van Nazareth, Martin Luther King, Hannah Arendt … Zij dagen ons uit. Durven wij, u en 
ik, een nieuwe geboorte toe te laten? 
Stellen wij ons innerlijk open voor de Eeuwige, gaan we op uittocht, samen? Kunnen we ons 
losmaken van gebeurtenissen in ons verleden die nog steeds schaduwen werpen? Kunnen we 
negativiteit uit ons hoofd bannen die we in ons dagelijks leven ervaren? 
“Zie zegt Hij ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen…” 
Wat betekent dat voor u en mij? 
De lezingen van vandaag geven mij moed: zelfs in tijden van donkerte zal er altijd licht zijn, maar dan 
moet ik dat licht wel toelaten. Dat kan mij vrij maken en aanzetten tot handelen, tot nieuw begin, in 
denken, maar vooral in doen. 
 
“Groot is de wereld 
en lang duurt de tijd, 
maar klein zijn de voeten 
die gaan waar geen wegen gaan”. 
Mogen dat uw en mijn voeten zijn! 
 
Amen. 
 
 


