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preek:

gemeente van de Heer die wij verwachten,
lieve mensen van God,

Afgelopen week viel er een envelop
uit mijn dagblad. 'Alstublieft, uw
adventskalender', staat er op. Wat
een leuke verrassing van mijn
dagblad, dacht ik en ik maakte de
envelop verwachtingsvol open. Blijk
ik wel 53,9 miljoen euro te kunnen
winnen. De adventskalender is een
commerciële toevoeging aan de
krant, zie ik als ik de envelop beter
bekijk en is afkomstig van de
Nationale Postcodeloterij. Ik merk
dat dat het me raakt en niet op een
prettige manier. Te midden van alle
commercialisering van de Kerst en
heel de maand december en ook
daarvoor ook al tegenwoordig met
de opmars van Halloween en Black Friday, waar ik tot dit jaar eerlijk gezegd nog 
nooit van gehoord had, is er in mijn beleving een nieuwe grens overschreden, dat 
ook Advent commercieel wordt ingezet. Maak iedere dag een vakje open en kijk of er
een cheque tevoorschijn komt. Nu probeer ik altijd te voorkomen om een 
moraalridder te worden, maar dit gaat me echt te ver, omdat het raakt aan iets dat 
dierbaar is en dat sowieso al zo onder druk is komen te staan. Advent moet het in de 
maand december vaak afleggen tegen allerlei anders dat de aandacht vraagt, zodat 
het toch ook behoorlijk onder druk komt te staan. Het begin van Advent valt vaak 
samen met Sinterklaas, en de tweede helft met al allerlei vroege Kerstvieringen, die 
hun voorbereidingen vragen. En nogmaals: niet als moraalridder die zegt dat dit 
allemaal niet zou mogen, maar er gaat zo wel veel van de betekenis van Advent 
verloren. Van dat tere dat Advent ook is en dat de schikking vandaag ook uitdrukt. 

Dus: envelop van de Postcodeloterij ligt nu bij het oud papier, het Sinterklaasgedicht 
moet even wachten tot morgen. En, om het met een beeld uit Jesaja 40 te zeggen, 
banen we nu eerst in de wildernis een pad voor onze God. In de woestijn een weg 
voor de Eeuwige. 



Woestijn, ja daar begint het, woestenij, dat is het decor. En interessant: daarmee 
start de Adventstijd net zo als de Veertigdagentijd voor Pasen: in de woestijn. Advent 
en Veertigdagentijd hebben met elkaar gemeen dat het een voorbereidingstijd is op 
een feest. Advent ziet uit naar Kerst en de Veertigdagentijd bereidt Pasen voor. Beide
zijn het paarse tijden, tijden van inkeer en bezinning. En van oorsprong was ook 
Advent een vastentijd. Een collega meldde gisteren dat zij haar Facebookvasten 
weer is begonnen. Nu is dat eerlijk gezegd ook ongeveer het enige signaal dat ik ken
van iemand die ook in deze tijd een vorm van vasten kiest, maar het past wel bij wat 
Advent eigenlijk ook is. Een tijd om je naar binnen te keren en je te bezinnen. Een tijd
ook om te beseffen in wat voor wildernis of woestenij ons leven zich bevindt.

Het volk van God bevindt zich in de woestenij, in de woestijn en dat lijkt een 
uitzichtloze situatie zonder toekomst. In díe situatie spreekt de Eeuwige zijn 
troostwoorden tot het volk, door de mond van de profeet Jesaja. En de tijdgenoten 
van Jezus, die zijn samengedromd bij de poorten van Jeruzalem, ook zij bevinden 
zich in een soort woestenij, in die zin dat er ook voor hen een uitzichtloze situatie is 
in de bezetting van hun land door de Romeinen. Twee situaties, die spelen in een 
heel verschillende tijd en heel andere historische achtergrond, maar die gemeen 
hebben: andere krachten en machten belemmeren de mogelijkheid om voluit te 
leven. Onderdrukking en geweld vormen het decor van hun bestaan. 

In die omstandigheden bevinden zich velen op deze aarde en in onze tijd, op heel 
heel verschillende manieren. Mensen die leven in landen waar mensenrechten met 
voeten getreden worden, waar allerlei bevolkingsgroepen worden achtergesteld of 
grofweg gediscrimineerd, om een andere etnische achtergrond of om hun geslacht of
om hun religieuze achtergrond. Die krant waar die envelop uitviel vertelt er over en 
niet alleen die ene dag, maar alle dagen. Want de wereld draait door en lijkt zich nou 
niet echt te ontwikkelen richting meer humaniteit en duurzaamheid en vrede en 
gerechtigheid, hoezeer sommigen ons dat ook doen geloven.

En toch kan dit redelijk ver van je bed lijken als je leeft hier in Nederland, een land 
van vrije meningsuiting, van welvaart, van keuzemogelijkheden. Nee, niet dat hier het
paradijs op aarde is, er is hier ook woestijn en wildernis, maar toch... we kunnen 
bijvoorbeeld in vrede naar de kerk gaan, om maar eens een voorbeeld te noemen, 
we kunnen kiezen of en wanneer we dat doen. En zeker: als jouw omstandigheden 
heel anders zijn, als jij niet rond kunt komen of als je ondanks al die gelijke 
behandeling toch discriminatie ervaart, bijvoorbeeld op de werkvloer, of als jouw 
ouder niet de zorg kan ontvangen die je haar of hem zo gunt, ja dan kun je ook hier 
in Nederland zeggen dat je in woestijn en wildernis bent, maar toch mogen we ons 
ook wel eens weer realiseren dat we er ten opzichte van vele andere landen op 
aarde heel anders voorstaan. 

Woestijn en wildernis. Los van de omstandigheden van de samenleving waarin je 
woont, los van het politieke klimaat, los van wel of geen welvaart, je leven kan ook op
een andere manier terecht zijn gekomen in de wildernis, in de woestijn. Zozeer dat je
even niet meer weet waar je het zoeken moet. Dat je het perspectief op de toekomst 
kwijtraakte. Dat dat wat je verwachtte of hoopte opeens totaal anders is. Dat je 
terecht kwam in een storm op het meer, dat je beeld over hoe je leven eruit ziet 
opeens totaal op de kop staat. Daar kunnen velen, ook hier in ons midden, over 
meepraten, in zoveel uiteenlopende omstandigheden. 2017 is wat dat betreft in onze 



gemeente een jaar geworden waarin veel lijden en verdriet gekend werd en dat ook 
niet zomaar over is. 

Ja, misschien irriteert me dat nog wel het meest aan die envelop van de 
Postcodeloterij en aan zoveel commercialisering: dat er gedaan wordt of alles maar 
gezellig en feestelijk en leuk is. Alsof de werkelijkheid verdoezeld moet worden en 
overdekt met materie. Dus nog los van dat het m'n liturgische hart raakt als er met 
Advent aan de haal gegaan wordt, het voelt als een miskenning van de nood waar 
mensen doorheen trekken. Alsof je met 53,9 miljoen het gemis van je man of je 
moeder of je kindje kunt compenseren, ik noem maar eens wat. 

Afgelopen week, bij een van de afscheidsplechtigheden, lazen we uit Jesaja 43: Jij 
bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zoveel van jou dat ik de 
mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Dat zegt God tegen
zijn volk, zoals Hij in Jesaja 40 zegt: Troost troost mijn volk, zegt jullie God. Dat is 
taal van een geliefde, taal van iemand die jou in je nood ziet en kent en je niet links 
laat liggen omdat ie niet weet wat ie er mee aanmoet of zou kunnen zeggen. Nee: je 
wordt gezien in de woestijn en in de wildernis waarin je nu bent. Taal van een 
geliefde die zoveel van je houdt dat zij alles voor jou overheeft, om je in ieder geval 
een heel klein beetje te verzorgen, je even bij de hand te houden. Zeven maal om de
aarde te gaan, als het zou moeten op handen en voeten, zeven maal om die ene te 
groeten.

God, de Eeuwige, laat zich door de Bijbel heel zien, vooral, als geliefde. Van zijn volk
is Hij de geliefde en daar klinkt dan ook liefdestaal bij. Troost, troost mijn volk, zegt 
jullie God. Het is genoeg met die slavendienst, genoeg met al die ellende, genoeg 
met al dat onrecht, genoeg met al die rare chaosmachten. 

Had Godzelf dan die ellende, die chaosmachten en dat onrecht niet kunnen 
voorkomen? Als God dan zo almachtig is, had Hij dan niet mijn man kunnen 
genezen, ons kind kunnen laten leven, en al die ziektes de wereld uit kunnen 
bannen. Meer en meer geloof ik steeds duidelijker dat God het kwaad níet heeft 
geschapen en níet de oorzaak is van alle ellende die op wereldschaal of in ons 
persoonlijke leven zich aandient. 

Meer en meer geloof ik óók steeds duidelijker dat de kracht van God zit in het 
gekend worden, ten diepste en dat gaat niet zonder medemensen die jou willen 
kennen, die je verhaal komen beluisteren, die een arm om je heen slaan, die jou op 
welke manier dan ook enige troost aanbieden. Die zeggen: ik kan jouw verdriet niet 
wegnemen, maar ik kan er wel even zijn voor jou en jij mag even bij mij. Ja dàt, dat 
'Mag ik dan bij jou?'Dat is wat God zie doen, als hij zijn gekwetste volk 'Troost, 
troost!' toeroept en ook als de profeet over deze God zegt zegt: Als een herder weidt 
hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt 
hij de ooien. 

Déze God is het die ons Jezus heeft gegeven, Jezus naar wie Advent uitziet, niet 
alleen als het kind van Bethlehem, maar ook als de man van Jeruzalem, zoals wij 
Hem vandaag tegenkomen bij zijn intocht. De mensen die in woestijn en wildernis 
leven roepen: 'Hosanna'. Daarbij wordt vaak gedacht dat dat een vreugdekreet is 
zoals Halleluja, maar Hosanna betekent 'Red toch!' 'Heer red toch!' Het is een kreet 



van nood en een roep om ontferming. En die wordt gehoord. In Jezus is de God van 
liefde zo dichtbij gekomen dat hij zichtbaar en tastbaar werd. Een lichtpunt in de 
donkere duisternis, een nieuw stukje hoop, waar de wanhoop toesloeg. 

Advent is het tastende, kwetsbare, hoopvolle besef dat God ons in onze nood niet 
alleen laat, maar lichtpunten wil geven, hoe teer ze ook zijn. Lichtpunten in het goede
en liefdevolle dat naar je toekomt. Niet groots en meeslepend – maar met kleine 
fragmenten waar we aandachtig bij mogen stilstaan om ze toe te laten in ons hart. 
Dat er zich iedere dag bij het openen van een luikje op de Adventskalender zo'n 
lichtpuntje, zo'n snippertje hemel naar ons toe mag komen als een liefdevolle groet 
van de God die ècht wel om je geeft.

Amen 


