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O – Advent 10 december 2017  
 
 
 
 

 
O V E R D E N K I N G   
 
Gemeente van God, goede vrienden, 
 
Alles is liefde voor wie wortels heeft, 
alles is waarheid voor wie vliegen kan. 
 
Christien reikt ons – naast een fantastisch schilderij – indrukwekkende woorden aan 
vandaag. Met recht kun je ze profetische woorden noemen. Omdat ze raken aan dat 
verlangen van ons in deze Adventstijd.  
 
We kunnen niet zonder verlangen. Omdat verlangen denk ik het begin is van verandering, in 
ons eigen leven en in de wereld. Zoals Antoine de Saint Exupéry, de schrijver van De kleine 
prins, ooit zei: ‘Als je een schip wilt bouwen, roep dan geen mensen bij elkaar om hout te 
verzamelen maar leer ze verlangen naar de eindeloze zee’. Leer ze verlangen.  
 
Als er iemand in de bijbel leeft van verlangen dan is het Jesaja. Eens zal de dag komen dat 
de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. En alle volken zullen daar 
samenstromen en zij zullen Gods paden bewandelen. En al die volken zullen hun zwaarden 
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. En geen mens zal meer weten 
wat oorlog is.  
 
Het viel me dit jaar pas op hoe actief deze tekst is. Deze woorden van Jesaja zijn niet passief 
maar actief. Want God gaat geen vrede maken maar wij. Dat is het visioen van Jesaja. Wíj 
maken van zwaarden ploegijzers, wij maken van speren snoeimessen. Als God recht 
gesproken heeft, als de woorden van God werkelijk gehoord worden en ter harte genomen, 
dan kunnen wij niet anders dan onze zwaarden omsmeden, in het klein en in het groot. 
Waar wij geraakt worden door de droom van Gods wereld, daar zullen we als vanzelf de 
dingen anders gaan doen. Vrede is ónze roeping.  
 
En wat kunnen we er naar verlangen: de dag waarop alle volken samenstromen. Niet om 
oorlog te voeren, maar om zich door God te laten onderrichten, om zich door God te laten 
leiden. En wat zou ik graag een aantal politici en wereldleiders vooraan in die rij willen 
zetten. Kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer.  
 
Het woord profeet betekent letterlijk iemand die spreekt voor, in naam van. Profeten zijn 
mensen die aansluiten bij Gods bedoelingen met mensen. Misschien is er wel een profeet in 
ons midden vandaag. Want profeten, die zijn er altijd. Profetie is niet alleen iets van toen, 
het is ook van nu, van alle tijden. Profeten zijn niet zozeer mensen die vooruit zien, 
voorspellers, mensen die hebben doorgeleerd. Nee, profeten in de Bijbel zijn mensen die 
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dieper zien, die de wereld peilen met een fijngevoeligheid die ze van God hebben. Die – als 
alles goed gaat – zeggen: pas op, blijf waakzaam. En die, als het hopeloos is, tekenen van 
omkeer en bevrijding zien.  
 
Zoals Jesaja, zijn naam betekent: God redt, God helpt. Maar dat werkt alleen als de mens 
zich daar op richt. Vrede is een verwachtingswoord dat ons aanspreekt maar het is een open 
deur als wij niet meedoen. Verlangen en verwachten zijn actieve woorden en ze vragen om 
een meewerkende houding. Profeten treden op om mensen in beweging te brengen. En het 
visioen van vrede is er om van ons vredestichters te maken.  
 
En dat einde van de wereld dan? Ik heb dat zelf nooit zo goed begrepen, want ik lees dat 
niet vandaag. Kijk maar naar Jesaja. Je kunt gerust zijn op de goede afloop. Een wereld, 
gevuld met een vrede die van God komt.   
 
En de tekst uit Lukas dan? Niet echt feestelijk op het eerste gezicht. Geen steen zal op de 
andere blijven, alles zal worden afgebroken.Tekenen aan de zon, maan en sterren. Volken 
die sidderen voor de zee, chaos en vernietiging. Hemelse machten die wankelen.  
 
Gewankeld hebben, kunnen we beter zeggen. Wanneer Lukas deze woorden schrijft is de 
tempel al verwoest en ligt alle ellende nog vers in het geheugen. Ik vind dat altijd belangrijk 
om te zeggen. Zo voel je je als je in Rotterdam woont in de meidagen van 1940, zo voelen 
de bewoners in de Palestijnse gebieden of in Jeruzalem zich, in Syrie en Jemen, Myanmar. 
Wie is er bestand tegen zoveel geweld dat mensen elkaar aan doen? Wie gelooft er dan nog 
in een nieuw begin? De bijbel spreekt over hoe mensen al deze ellende ondervinden, over 
ervaringen van vluchtelingen en ballingen. Het gaat over hoe het helaas nog steeds is. En 
dat wij alles op alles moeten zetten om dat in goede banen te leiden. Kom, laten we leven in 
het licht van de Heer.  
 
En die wolk dan? Ik weet het niet hoor. Als ik dat mee ga maken dan vind ik een wolk prima. 
Maar hij kan net zo goed met de trein komen. Ik laat me gewoon verrassen. Maar eerlijk, ik 
vind dat ook niet belangrijk. Wat wel belangrijk is is dat God nieuwe routes maakt, voor jou, 
voor jullie. Voor de wereld. En het zal een flop worden als wij niet meedoen. Als wij niet 
begrijpen dat verlangen en verwachten actieve woorden zijn die vragen om een 
meewerkende houding.  
 
Kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. God als een licht zonder duisternis,  
als onvoorwaardelijke goedheid, als een grenzeloos begrijpen en vergeven. Zodat angst 
verandert in vertrouwen, en hel verandert in paradijs.   
 
Zo wil ik Jesaja graag gelijk geven: als onze toekomst tot het einde van de wereld in de 
handen van de liefdevolle God ligt dan zal dat einde vol vrede zijn. En dan kunnen we 
opnieuw beginnen.  
 
Zo wil ik van Jesaja leren: dat het mogelijk is, nu en hier. Als uitdrukking van een enorme 
hoop. De hoop, dat het licht vanuit Gods grote, alomvattende vrede de tijden doorstraalt, 
dat dit licht hier en nu al onze keuzes en daden verlicht.  
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Het is Advent. We steken kaarsen aan. We zingen liedjes van verlangen en verwachting. We 
zoeken de warmte binnenshuis en lezen de oude verhalen. We zoeken de mensen op met 
wie we ons verbonden weten en vieren met hen de feesten van deze maand. Maar hopelijk 
blijft het daar niet bij. En gaan we met al deze bagage steeds weer naar buiten. Naar die 
mensen en die plekken die extra warmte goed kunnen gebruiken. Om daar de droom 
werkelijkheid te laten worden, de droom van vrede en recht, die niet voor niets in ons hart 
gelegd is. Alles is waarheid voor wie vliegen kan. Alles is liefde voor wie geworteld is. In het 
licht van de Heer.  
 
Amen.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 


