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Gemeente van Christus,
Startzondag en Jesaja 1. Zoals ik al schreef, staat Jesaja 1 op de rol vandaag omdat deze
week ook de bijbelstudieweken starten. En ik merkte ook op, misschien vind je de
combinatie niet zo logisch of misschien juist wel bij nadere lezing. Maar toen dacht ik
ook, is dat eigenlijk ook niet goed, zo’n voorgegeven lezing. Want Startzondag kan iets
worden van wij starten, wij bepalen zelf het thema van de dienst en dan gaan we het
nieuwe seizoen in. Maar is het niet zo dat wij helemaal niet starten maar dat God ons
opzoekt, dat God ons stoort ook in waar we zijn. Is dat niet ook juist kerk zijn, je oor te
luisteren leggen bij wij wat God inbrengt en van daaruit verder gaan, van start gaan.
Goed, ik wil dit niet tegenover elkaar zetten maar even iets om over na te denken.
En laten we maar eens gaan zien welk licht Jesaja 1 op een Startzondag kan werpen.
Het grote bijbelboek Jesaja begint met een rechtsgeding. God roept het volk Israël ter
verantwoording. “Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen
Mij in opstand gekomen”. Zo begint dat, met een scherpe aanklacht. Ja zó begint het met
“Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien”. Dat is de eerste zin. Dat is
Startzondag, God die ons als Zijn kinderen heeft grootgebracht en doen opgroeien. Daar
begon het mee. Daarin klinkt Zijn liefdevolle zorg door. Warme taal als een opsteker, dàt
staat ook in dit hoofdstuk.
Maar dan dus dat contrast “maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen”. Dat is erg, in
opstand komen tegen die goede God, die zorgzame Vader die het goede voor Zijn
kinderen zoekt.
“Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van Zijn eigenaar maar Israël heeft
geen kennis”. En daarmee wordt bedoeld geen omgangskennis. Zij gaan niet meer mij
mij om en daarom kennen ze Mij niet meer, hun Váder. Ze hebben Mij verlaten. Hoe is
dat voor ons? Hoe is het met onze omgang met God gesteld? Weten wij nog wie God is?
Israël heeft geen kennis meer van God, wie Hij is, wat Hij wil. Ik zei al, deze preek is ook
de Start van de Bijbelkringweken. En dat past dus eigenlijk heel goed. Nee bijbelkennis is
niet hetzelfde als omgangskennis zo van, als je het maar allemaal in je hoofd hebt zitten
wat in de Bijbel staat dan is het goed, maar die Bijbelkennis helpt wel, ja is onmisbaar om
God te leren kennen. En daarom doe ik een oproep op Startzondag laten we vooral die
Bijbel niet ongelezen laten. Bij voorbeeld op een kring. Om daarmee God te leren kennen
en steeds meer te leren kennen en ook bij te blijven in de kennis, voeling te houden met
Hem, Hij je Vader zodat Hij niet een vreemde voor je wordt.. en jij voor Hem.
Ze zijn tegen Mij in opstand gekomen. En dan lezen we in vs. 4: “Wee het zondige volk, ja
want zonde heeft alles te maken met God verlaten, met je eigen weg gaan los van je
Vader in de hemel. Zonde is zonder God van start gaan.
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“Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners,
kinderen die verderf aanrichten”. Toe maar, zware woorden ja maar zo is het er aan toe
bij dat volk. En zo kan het ook bij ons zijn.
Dat je je eigen weg gaat en daarmee hardnekkig doorgaat waar het dan ook om gaat, we
hebben Kol. 3 gelezen en andere keren de Tien Geboden en straks zullen we nog wat
concrete zaken horen vanuit dit gedeelte, en dat God je vandaag wakker roept en zeg
waar ben je mee bezig? Op deze manier raak je helemaal van Mij vervreemd. Kom terug,
kind van Mij. En het is niet goed voor je. In de verzen 5 tot 8 horen we hoe het volk eraan
toe is, in welke ellende ze terecht is gekomen toen ze de band met God losmaakte. Dat
ook herkenbaar zijn.
We horen op een Startzondag dus ook over zonden. Dat willen we niet wegpoetsen en
fluitend verder gaan. Nee juist als je daarbij stilstaat, daar door God op bevraagd mag
worden, kun je weer verder, kun je goed starten, persoonlijk en als gemeente.
En dan zegt de HEERE en dan maak ik een sprong naar vs. 11, “waartoe dienen voor Mij
uw vele offers?” Ik heb er genoeg van. Ja die offers is het probleem niet dat heeft de
HEERE zelf ingesteld. Maar ze moeten niet denken door offers hun verantwoordelijkheid
af te kunnen kopen. Zo van, als ik nu maar een offer breng, dan kan ik gerust doorgaan
met mijn manier van leven. Daar past de HEERE voor.
Hij wil geen uiterlijke godsdienst waar het hart uit is en wat haaks staat op je manier van
leven doordeweeks. Hij heeft een afkeer van valse vroomheid. Het bijeenroepen van
samenkomsten – vs. 13 -, uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen, Ik verdraag het niet.
Nou dat snijdt wel in het vlees. Althans zo kun je dat voelen. We hebben vandaag een
Startdienst maar al die feestelijkheid het is niets waard als ons hart niet bij God is, als wij
die omgang met Hem niet zoeken, als wij niet zouden luisteren naar wat Hij van ons
verwacht als Zijn kinderen, als Zijn gemeente.
Ik kom daar zo op terug. Niet het aantal kerkdiensten dat je bijwoont dit seizoen is een
maatstaf of je goed christen bent. Versta me goed, zonder kerkdiensten zal het niet gaan
want daar wordt het Woord verkondigd maar het bezoeken van kerkdiensten alleen is
niet voldoende, het zal gepaard moeten gaan met een totale toewijding aan God.. en
toewijding aan de naaste. Is dat ons verlangen op Startzondag?
Kijk, het kan zo makkelijk zijn voor ons om je godsdienstigheid op te hangen aan dingen
die je kunt meten. Ik noemde al, het aantal kerkdiensten of je kunt ook denken, je
financiële bijdrage aan de kerk, de collecten, de vrijwillige bijdrage dat zijn dan onze
offers. En het kan verleidelijk zijn om op die manier grip je krijgen op je godsdienstigheid
en daar een goed gevoel bij te krijgen.
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Maar werkt het zo als dat het enige is, voldoet dat? Jesaja is daar uitermate scherp op.
Die godsdienst prima, maar alleen als het gepaard gaat met een leven dat beantwoordt
aan Gods bedoeling.
En daar schortte het aan bij het volk Israël. En hij maakt in vs. 17 concreet waar het dan
aan schort, zoek het recht, help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak
van de weduwe! Je kunt niet met een vroom gezicht offers brengen, en ondertussen een
ander onrecht doen, verdrukken. Dat gebeurde blijkbaar.
En dat vond ik nu een mooie ontdekking in de voorbereiding van de preek, door Jesaja 1
te bepreken op Startzondag ontstaat er een interessante verbinding. Want Startzondag
kan iets naar binnen gekeerds hebben, zo van wij starten weer als gemeente met elkaar.
En we gaan ons kringwerk opstarten enz. We hebben het fijn met elkaar. En daar wil ik
niets van afdoen, en het is een groot goed is als dat allemaal zo is, maar deze tekst uit
Jes. 1 herinnert me eraan dat de missie, de roeping van de gemeente breder is.
Ze heeft oog voor de nood van de wereld waarin ze leeft. Ze gaat na waar zij, wij als
gemeenteleden vanuit het profetisch Woord, vanuit het Evangelie verschil kan maken.
Het lied van Schrijvers voor Gerechtigheid “Licht aan” past daarom heel goed bij deze
preek. “Deze dingen wil God graag, leer van arme mensen houden, neem de lasten van
hun schouders”. Dat kan een voornemen zijn voor het nieuwe seizoen, aan een diaconale
bewogenheid gestalte geven.
In deze week denken we aan de discussie over opvang van vluchtelingen uit het
afgebrande kamp Moria op Lesbos. Wat betekent dat, welk appèl doet het op ons. En ik
ga niet invullen hoe dat politiek precies moet worden vertaald maar we voelen op een of
andere manier een roep klinken. Nu zult u zeggen, dat is een groot thema. Nu laten we
het klein maken, wat kan jij, wat kan ik in het klein betekenen voor een ander. Of doen
we het misschien al en hebben we het ook gedaan de afgelopen maanden sinds corona
onder ons is.
Toewijding aan God is voor Jesaja verbonden aan recht doen aan mensen. Doen wij
mensen recht? Hoe gaan we met mensen om, op ons werk. Doen wij kinderen recht als
wij producten aanschaffen waar kinderhanden aan gewerkt hebben in erbarmelijke
omstandigheden? Ook weer zo’n groot thema en ik ben het met u eens dat die
verantwoordelijkheid vooral ook elders ligt. Maar voor dat soort pijnlijke vragen willen wij
open staan. Recht doen, in de tekst staat bepleit de rechtszaak van de weduwe! Vragen
wij weleens ergens aandacht voor omdat we onrecht zien?
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Wat God wil is dat we het goede doen. Hij nodigt ons uit, kom tot mij en wees een
heelhartig mens. Die in het nieuwe seizoen zoekt om in heel je persoon, in heel je zijn, je
doen en laten, op Mij en Mijn woorden te zijn afgestemd. Blijf bij Mij je Vader. Vanuit het
NT, zoek de omgang met Jezus en laat je door Zijn liefde vullen.
Ja we zien dat God ons opstandige kinderen die we kunnen zijn tot Hem wil trekken. Die
opstandigheid hoeft niet heel bruut te zijn, dwars tegen Gods geboden ingaan maar kan
het ook een traagheid zijn, een halfheid waar God vanmorgen de vinger bij legt.
Kom, en dan lezen we in vs. 18 iets moois waar ik nog graag de aandacht op vestig. “Al
waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw”. Wat er ook aan jouw
leven aan te merken kan zijn in het licht van Mijn Woord, hier is mijn genade voor jou.
Startdag, God komt tot ons met Zijn genade.
Ja en die genade is er voor ons in de weg van bekering. Daar hadden we het onlangs ook
over vanuit Jes. 55. En hier is dat niet anders Jesaja is van voor tot achter consequent in
zijn theologisch denken. In vs. 16 hoorden we de oproep al: “Was u, reinig u, doe uw
slechte daden weg, en niet alleen dus doe het kwade niet maar ook doe het goede wel”.
God wil wel dat ons laten leiden, ons laten richten, oordelen – het is een rechtsgeding
weet u nog – door Zijn Woord. Maar dan is er die genade. Uitbundig en onverdiend. Van
die Vader die Zijn kinderen liefdevol heeft grootgebracht en hen niet zomaar aan hun lot
kan overlaten.
“Al waren ze [uw zonden] rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.
We willen ons graag in het nieuwe seizoen door God laten gezeggen. We willen dicht bij
Hem zijn. Met Hem omgaan. En zo vanuit die omgang als vanzelf oog en oor krijgen voor
wat goed is voor mensen dichtbij en veraf.
Amen.

