
De woestijn zal weer bloeien!

In Jesaja 35 lezen we in de vertaling van de Basis Bijbel:

"De woestijn en het dorre land zullen blij zijn. De steppe zal juichen en zal bloeien als een roos. De
steppe zal vol bloemen staan en zal juichen en jubelen. Het wordt er zo prachtig als op de Libanon, 
de Karmel en de Saron-vlakte. De mensen zullen de schitterende macht en majesteit van de Heer 
zien, het prachtige land van onze God. Laat je slappe handen weer sterk worden. Strek je knikkende
knieën. Zeg tegen de mensen die alle hoop hadden verloren: Wees vastberaden, en wees niet bang."

En: "Dan zullen de ogen van blinden weer gaan zien. De oren van doven zullen weer gaan horen. 
Mensen die niet konden lopen, zullen springen als een hert. De mensen die niet konden praten, 
zullen juichen. Want in de woestijn zullen beken ontstaan en in de steppe rivieren. Het kurkdroge 
land zal een waterplas worden en het dorre land zal vol zijn van waterbronnen. Waar nu nog 
jakhalzen wonen, zullen gras en riet en waterplanten groeien." 

En: "Er zal een brede weg komen, die de 'Heilige Weg' zal worden genoemd. Niemand die onrein is,
zal op die weg komen. Die weg zal alleen zijn voor mensen die leven zoals God het wil... Op die 
weg lopen de mensen die door de Heer zijn gered. Het zijn de mensen die door de Heer zijn 
vrijgekocht. Zij zullen over die weg naar huis komen en juichend naar Jeruzalem gaan. Ze zullen 
voor eeuwig stralen van blijdschap. Alle verdriet zal zijn verdwenen."

Dit is gedeelte in de Bijbel is vooral bemoedigend voor mensen die zich in een moeilijke tijd 
bevinden. Het biedt perspectief. We horen op het nieuws dat mensen in deze tijd dat ook nodig 
hebben: niet alleen crisis-beperkingen, maar ook perspectief over een betere toekomst.

Ik heb lang geleden als zendeling in Albanie eens een studie hierover gemaakt. Dat was toen omdat 
ik worstelde met de vraag waarom zoveel mensen het geloof loslaten. Evelien ging tijdens een 
verloftijd naar een reunie van YfC. De meesten hadden het geloof losgelaten en waren daar soms 
zelfs negatief en spottend over. Ook bij naaste familieleden zagen we dat gebeuren. Hoe kwam dat 
toch? En wat moet je doen om dat te voorkomen? Wat kun jij doen om dat te voorkomen?

In 1 Kor 15:58 las ik: "Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en 
zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen 
nooit tevergeefs zijn." (NBV) Standvastig zijn in het geloof heeft dus te maken met volledige inzet 
en met het leveren van inspanningen. Wat betekent dat? Wat voor inspanning is dat?

In Rom 12:2 zegt Paulus: "U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw
gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem 
welgevallig is."  (NBV) Standvastig zijn in het geloof betekent blijkbaar dus ook dat ik mij niet 
moet aanpassen (mijn natuurlijke stand), maar dat ik moet veranderen (veranderen is lastig) - en dat 
dit te maken heeft met een ontdekkingstocht - ontdekken wat God bedoelt en wil voor mij.

Dit was het eerste waaraan ik dacht, bij de vraag: hoe hou ik het geloof vast - hoe hou ik vol? Dit 
zette mij wel op een bepaald spoor. Maar het leek nog wel veel nadruk te leggen op mijn eigen 
inspanning, mijn eigen moeite doen, mijn eigen kracht en kunnen. Als ik dan zou volhouden in 
geloof, dan zou ik kunnen denken: ik heb dat toch maar heel goed gedaan en al die anderen niet. Is 
dat wat God bedoelt? Zou dat van mij niet een hoogmoedige Christen maken - neerkijkend op al die
anderen die de weg van het geloof in Jezus en de Bijbel niet konden volhouden?

In mijn zoektocht naar antwoord op de vraag van geloofsafval en geloofsvolharding, kwam ik een 
prachtig boek tegen van Henri Nouwen, genaamd 'de woestijn zal bloeien'. In dit boek behandelt hij



het woestijn thema, dat heel prominent in de Bijbel aanwezig is. In de profetische woorden is het 
een symbool-woord geworden. Het staat dan voor de menselijke ervaring van tekorten, lijden, 
eenzaamheid, pijn, strijd, tegenstand, verlies, beproeving, worstelen met van alles en nog wat. Maar
het staat ook voor een tussenperiode, een periode van getest worden en van voorbereiding, een 
periode van verdieping en groei, een periode die vaak van God Zelf afkomstig is en waar Hij een 
bedoeling mee heeft en wat dan ook leidt tot iets goeds. We kunnen daarvan veel bijbelse 
voorbeelden noemen: Abraham, Jozef, Mozes, Samuel, Elia, Jeremia, David, Israel als volk. De 
Bijbel laat hiermee zien dat moeilijke perioden twee kanten hebben: onze beleving ervan als iets 
waar we niet willen zijn en Gods perspectief als een weg naar iets beters. Daarover wil ik kort een 
en ander met jullie delen - juist ook in deze moeilijke corona-crisis.

Henri Nouwen noemt in zijn boek het voorbeeld van de zgn woestijn-vaders uit de vierde en vijfde 
eeuw na christus. Dat waren mannen die vrijwillig kozen voor een leven in de woestijn, om zo 
afstand te nemen van een Kerk die steeds groter, machtiger, politieker, populairder, maar ook steeds
wereldser werd. Zij zagen het gevaar van het kwijtraken van het wezen van het Christelijk geloof en
kozen bewust voor een compleet tegengestelde koers. Wat was die volledige andere koers en wat 
kunnen wij daarvan leren?

In Exodus 19:1-6 lezen we hoe het volk Israel na de spectaculaire bevrijding uit Egypte door God in
de woestijn werd geleid. We weten hoezeer het volk daarmee zal gaan worstelen. Hun reactie 
daarop is zo negatief, dat ze zelfs weer terug willen naar Egypte. Eenmaal maken ze God zo boos, 
dat Hij hen bijna vernietigt en verder wil gaan met alleen Mozes. Waarom deed God dit? Waarom 
die woestijn? Waarom niet een short-cut naar het beloofde land? Dat moet voor God toch niet zo 
moeilijk zijn geweest? Gods perspectief lezen we ook in dit tekstgedeelte. In vers 4 staan die 
prachtige woorden: "Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op 
adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht." (NBV) God zag deze gebeurtenis 
heel anders: Hij bracht hen op een plek waar Hij met hen alleen zou zijn. Vorige zondag sprak ik 
over de gepassioneerde liefde van God. Ik herinner mij de tijd dat ik pas-verliefd was op Evelien - 
en hoe wij steeds zochten naar plekjes waar wij alleen konden zijn. Ik woonde in het gebouw van de
bijbelschool en Evelien woonde als begeleider in een opvangcentrum. En laat er nu precies tussen 
deze twee plaatsen een zand-duingebied zijn (de Soesterduinen). Het leek wel een woestijn, maar 
het was voor ons de plek waar we even alleen samen konden zijn. In de Bijbelschool dachten ze dat 
ik bij haar in het centrum was en daar dachten ze dat Evelien bij mij in het schoolgebouw was. Wat 
liefde al niet bedenkt om samen te zijn. Zo is God ook. Hij deed dit niet om hen te beproeven en het
hen moeilijk te maken om te zien of ze dan wel aan een goddelijke standaard zouden voldoen. Hij 
deed dat omdat Hij alleen daar hen helemaal voor Zichzelf had.

Maar waarom wordt het door de mensen dan zo heel anders, zo heel negatief beleefd? Het probleem
is dat wij niet direct de winst zien die God ermee bedoelt. Wij ervaren eenzaamheid, daar waar God 
zoekt naar intimiteit. Wij ervaren verlies van controle, van eigen mogelijkheden, van het houvast 
van het bekende, van de schijnbare zekerheden van ons leven, terwijl God bedoelt zijn kracht en 
zijn volmacht en zijn zegen met ons te delen als start van een geweldig avontuur met Hem. Wij 
ervaren de stilte als bedreigend en beklemmend en saai, terwijl God bedoelt tot ons te spreken en 
zijn hart met ons te delen. Begrijp je, er is zo'n totale tegenstelling tussen hoe wij het beleven en hoe
God het bedoelt. En als we dan beseffen dat Hij er iets mee te maken heeft, dan interpreteren we het
als straf en oordeel en beproeving van een veeleisende, ontevreden en boze God. Jazeker, God 
bedoelt ook dat de woestijn-ervaring ons zal veranderen. En Hij weet dat dat voor ons pittig is. 
Zoals de smeltoven nodig is om het goud uit de steenerts te smelten. Wij denken dan dat God 
ontevreden is en het verkeerde eruit wil slaan. Maar Hij ziet dat mooie en edele in ons en wil dat 
eruit tevoorschijn halen. Wij interpreteren alles negatief en Hij bedoelt alles positief. Het is 
eigenlijk diep-tragisch - voor ons en ook voor God Zelf.



Zo is daar Mozes die de woestijn in moest vluchten nadat hij in een opwelling een Egyptische 
soldaat had doodgeslagen. Voor Mozes was dat een verandering van prins tot bedelaar. Voor God 
was het een verandering van moordenaar tot herder. We zien hoe Mozes zijn zelfvertrouwen had 
verloren, geen perspectief meer had, voor zichzelf geen grote rol meer zag weggelegd. Maar dan 
zien we hoe God hem roept, bemoedigt, versterkt, vertrouwen geeft, wonderen laat doen, en in zijn 
gezag bevestigt voor de machtige Farao en voor zijn eigen volksgenoten.

Dus: Vanuit ons perspectief is de woestijn de ervaring van krachteloosheid, zwakheid, 
kwetsbaarheid, afwijzing, onzekerheid, niet meer weten wat te doen of te zeggen, de ervaring van 
het jezelf verliezen. Maar vanuit Gods perspectief is de woestijn het komen in zijn aanwezigheid, 
het ervaren van zijn liefde, het leren om te luisteren naar Zijn stem, het ontvangen van zegen, het 
veranderen naar Zijn Beeld, het ontvangen van roeping en het toegerust worden voor een taak 
waarmee je alle verschil van de wereld mag maken!

Zo is daar Elia, die al in de bediening van profeet functioneerde - en ook nog op een heel krachtige 
wijze. Zoals hij het duel aangaat met al die honderden Baal priester en die strijd op spectaculaire 
wijze wint. En dan is daar die vervloeking van koninging Izebel en het gevoel van totale zwakte, 
krachteloosheid en hopeloosheid. Elia is dan alleen in de woestijn. Dan komen engelen om hem te 
steunen en te versterken. Zij leiden Elia naar een plek van eenzaamheid samen met God. En daar 
gaat God spreken - in de stilte van het suizen van de wind. En Elia ondergaat een nieuwe 
transformatie en wordt een profeet nog meer naar het hart van God. Dus die ervaring van de 
woestijn is er niet alleen in het begin van een leven met God, maar vaak ook halvewege.

Ik hoop dat jullie zicht op het bijbelse begrip woestijn begint te veranderen. Moeilijke perioden in 
de hand van God zijn altijd positief en vol van hoopvol perspectief. God is altijd uit op verandering 
ten goede. En Hij is bezig ons toe te rusten en klaar te maken. Een moeilijke periode mogen we in 
geloof gaan zien als een spannende periode van voorbereiding. 

Tot slot: Daarom is het zo mooi dat onze grote Vriend en ons grote Voorbeeld Jezus ook zo'n 
cruciale woestijnperiode heeft gekend. We lezen in Lucas 4 hoe Jezus door de Heilige Geest de 
woestijn in werd geleid. Dat was voor een periode van 40 dagen. Ook het getal 40 staat in de Bijbel 
voor een tussenperiode en voor een tijd van goddelijke voorbereiding. En dan lezen we in Lucas 4 
ook hoe Jezus vol van de kracht van de Heilige Geest de woestijn uit kwam. En dan begint zijn 
publieke bediening - een kleine drie jaar die de wereld heeft veranderd. Als Jezus die 
woestijnperiode nodig had, dan wij toch zeker ook? En als Jezus die tijd van gebed en van 
vervulling met Gods Geest nodig had, dan wij toch zeker ook?

In 1 Petrus 5:10 lezen we: "Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, 
heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en 
krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen." (NBV) Het gaat hier om 
een korte tijd van lijden en dus niet een lijden waar nooit een eind aan komt. Zo voelt het wel 
wanneer je er midden in zit. Maar Gods doel is ons sterk en krachtig te maken, zodat we in alle 
omstandigheden staande kunnen blijven en niet omvallen. 

Aan het begin van deze overdenking las ik twee teksten over inspanningen leveren en niet 
aanpassen aan deze wereld, om zo staande te blijven in het geloof. Je kunt dat verkeerd begrijpen. 
Alsof het van onze inspanning afhangt en dat dus alleen de sterksten blijven geloven. En alsof een 
strenge God toekijkt of we het er wel goed vanaf brengen. Maar het gaat hier om een ander soort 
inspanning: moeite doen om dicht bij God te blijven - het helemaal van Hem te verwachten - met 
een volkomen vertrouwen op de goedheid van God. De inspanning is juist om het niet van onze 
eigen inspanning te verwachten en niet op onszelf te vertrouwen. Daarom leidt God ons in de 
woestijn - de ervaring van niets anders meer hebben dan dat wat direct van Hem afkomstig is.



Meteen aansluitend op deze boodschap gaan we dat prachtige zegenlied The Blessing zingen. Kort 
geleden is daar een Nederlandse versie van gemaakt. Ik heb een link in het Immanuel Nieuws gezet 
om dat lied vooraf al te beluisteren. Ik hoop dat je dit meerdere malen hebt gedaan. Wat mij het 
meest aanspreekt in de tekst is dat zinnetje: Hij is voor jou - Hij is voor jou! Geloof je dat? Geloof 
jij dat Hij goed is en dat alles bij God door liefde wordt gemotiveerd? Kun je dat ook geloven in 
grote moeite en in tijden van tegenslagen, onrecht en crisis? Hij nodigt je uit om bij Hem te schuilen
en van Hem te ontvangen. Hij wil jou zegenen. Maar Hij wil met jou ook door een 
veranderingsproces. Niet omdat je niet goed genoeg bent, maar omdat Hij dat goede, dat wat van 
puur goud is, eruit wil smelten. Hij wil jou klaarmaken, voorbereiden en toerusten voor een gouden 
toekomst. Zullen we Hem daartoe de ruimte geven? Zullen we zeggen: ga uw gang maar! Ook al 
voelt het rot en wil mijn gevoel dat het stopt - ik zeg tegen U: ga maar door, want met U komt het 
altijd goed en leidt het altijd tot iets goeds en beters. Daar vertrouw ik op. Ik vertrouw op U!

(Frans Blok - Haarlem - 17 mei 2020)


