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Lezingen zijn: Jesaja 65:17-25 en Lucas 12:32-40 
 
Preek: 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De koster van deze Oude Kerk keek wat verbaasd toen ik haar vroeg of deze zondag 
adventskaarsen in de kerk konden staan. En haar verbazing is ook wel te begrijpen, want 
adventskaarsen staan in de kerk tijdens de adventstijd, de vier zondagen voor Kerst, en vandaag 
is het 7 augustus, de zomer is nog lang niet voorbij. Waarom dan die adventskaarsen? Dat heeft te 
maken met de lezingen van vandaag. De lezing uit Jesaja wordt vaak gelezen in de adventstijd en 
de lezing uit Lucas gaat over wachten en verwachten, thema's uit de adventstijd. En bovendien, zo 
las ik ergens, is elke levenstijd een soort van adventstijd, gericht op de toekomst, op wachten en 
verwachten. Gericht op de toekomst want het woord advent komt van adventus wat “toekomst” 
betekent. Elke levenstijd een soort van adventstijd. Een tijd om te wachten en te verwachten, een 
tijd naar de toekomst toe. 

(aansteken van de eerste kaars). 
Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beiden stro. Dat zegt de profeet 
Jesaja in een moeilijke tijd, de tijd na de ballingschap waarin men het economisch zwaar had 
onder andere door misoogsten. Rund en leeuw eten beiden stro. Dat betekent niet dat het maag-
darmkanaal van de leeuw veranderd is. Uiteraard is het een teken van vrede, niet meer eten of 
gegeten worden, niet meer de aanvaller of degene die probeert zich te verdedigen of vlucht, een 
teken van vrede en een teken van heil. En dat noemt Jesaja op meer manieren. Hij spreekt met 
gemak over 100-jarigen. En kinderen zullen niet meer jong sterven, ook niet van de honger dus, 
geen zuigeling zal er meer zijn die maar enkele dagen leeft, in dat Jeruzalem als een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, geen zuigeling meer die maar enkele dagen leeft, ook niet in Afrika, 
waar volksstammen op dit moment geconfronteerd worden met de honger. Ook niet in Saudi-
Arabië, waar bouwvakkers van buitenlandse komaf ontslagen zijn en niets meer te eten hebben. 
En er zijn geen armen meer en geen rijken, wie een huis bouwt zal er zelf wonen, wie plant zal zelf 
eten. Niet meer zoals eerder in het boek Jesaja waarin hij spreekt over mensen die de huizen van 
weduwen opeten. En dat opeten van de huizen van die weduwen was een teken dat de rijken 
steeds rijker werden en steeds meer macht kregen over de armen en over hen die weerloos zijn. 
Dat beeld kent Jesaja ook, dit beeld van vrede en recht noemt hij nu. En dan is dat een andere 
Jesaja in een andere tijd, maar het staat wel in hetzelfde bijbelboek. Een prachtig beeld van 
Jesaja, als woord van God klinkt het en het is woord van God. Dat wil je wel, in Jeruzalem, in de 
wereld, mensen samen, mens en dier samen, dieren samen in een oase van vrede om in te wonen 
en om naar te verlangen. Om te verwachten, zoals je heil wilt verwachten. Om naar te verlangen 
omdat je verlangt naar het heil. Zo welkom, een volk door de Heer gezegend, een mensheid door 
de Heer gezegend. Zo welkom, nu syt wellecome. 

 (aansteken van de 2e kaars). 
Ja, dat zeg ik nu wel: nu syt wellecome. En het lied gaat verder met “Jesu lieve Heer”, maar is dat 
wel zo. Oké, het is een wens, een wens in wat oud Nederlands, maar een wens, maar is hij wel 
welkom, en wensen wij hem een welkom toe? Hij is wel degene die de zaken hier en daar op de 
kop zet. Bijvoorbeeld als hij zegt dat je je bezittingen moet verkopen en aalmoezen moet geven. 
Dus weggeven. Want je hebt al wat je nodig hebt, je hebt je leven al en het is beter om te zorgen 
dat je een schat in de hemel krijgt die nooit opraakt en die niet gestolen kan worden. Een schat in 
de hemel, blijkbaar kun je die krijgen door je bezit te verkopen en aalmoezen te geven. Dat staat 
haaks op hoe het in onze samenleving gaat, hoe het meestal in onze samenleving gaat. Bij ons 
zijn het toch vaak de drie H's: halen, hebben en houden. En in de tijd van Jesus was dat net zo, 
dus wat hij zegt staat daar haaks op. En wil je wel zo iemand? Is die wel welkom? Wil je die wel 
een welkom toewensen?  
En Jesus zegt nog meer: hij vertelt over knechten die hun heer opwachten en die heer komt van 
een bruiloft. Hé, alweer een bruiloft, het gaat wel vaker over bruiloften in het evangelie. Een bruiloft 
is symbool van de verbondenheid tussen God en zijn volk, tussen God en de mensheid, een 



verbondenheid als een schat in de hemel, verbondenheid die zich uit ook in het leven dat gegeven 
is. Verbondenheid als een aalmoes. En de knechten die de heer verwachten en op hem wachten 
als hij terugkomt, die knechten, de Heer zal hen dienen. Heer en knecht worden omgedraaid in dit 
gedeelte, Jesus zet de zaak op zijn kop. Zo spreekt Jesus tegen zijn leerlingen, maar het is ook 
voor anderen bedoeld, ook voor diegene die leerling wil zijn.  
En hoe zit dat nou met die verkoop van bezittingen en die aalmoezen? Ik heb overwogen om 
vanochtend een soort experiment te doen. Ik zou dan een biljet van €10,- geven aan één van u 
met de vraag wat u er mee zou willen doen, houden of doorgeven. En dan zou dat biljet de hele 
kerk door kunnen gaan. Ik heb dat overwogen, maar ik doe dat niet, want ik zou iemand in grote 
verlegenheid kunnen brengen. En het zou lijken op een spel en het geven van aalmoezen is geen 
spel. Aalmoezen geven, het is een wat oude term, maar zo eenvoudig is het niet. Het is 
waarschijnlijk veel gemakkelijker om aalmoezen te geven dan te moeten ontvangen. Soms zijn 
mensen daarin ook dom, tenminste ik wel. Jaren geleden in een Franse kerk kwam iemand op me 
af en vroeg me om geld voor zijn gezin. Ik gaf hem wat en zei dat hij mij niet moest bedanken maar 
de goede God. Gelukkig bedankte hij mij wel, hij was wijzer dan ik. Mijn opmerking dat hij mij niet 
moest bedanken maar de goede God was behoorlijk arrogant en had een misplaatste vroomheid 
bij zich. Als je aalmoezen geeft, moet je de ander ook de ruimte geven om je te bedanken, om jou 
te bedanken. Als je aalmoezen geeft is het niet netjes om je te verschuilen achter God, het is ook 
nergens voor nodig. Aalmoezen geven, het gaat wel in tegen de lijn van de drie H's, halen, hebben 
en houden, het doorbreekt het egoïsme, het ziet de mens aan, het is een vorm van delen en 
daarmee komt het in de lijn van het koninkrijk van God. En, zoals gezegd, het is eenvoudiger om te 
geven dan om te moeten ontvangen. Het zet zaken op de kop, vooral het materialisme wordt op de 
kop gezet.   

(aansteken van de derde kaars).  
Toekomst, een toekomst die niet meer geregeerd wordt door het geld? Een toekomst om heil en 
vrede te verwachten? Zoals Jesaja het zei, zoals Jesus uitdagend stelt en vertelt over de heer van 
de bruiloft die komt en die opgewacht wordt? 
Wat verwachten wij, wat is toekomst voor ons? In deze tijd staan de kranten vol van dreigingen, 
dreigende rampen in Aleppo, dreiging in Zuid-Soedan, humanitaire rampen en wat al niet meer. En 
soms ook de heel persoonlijke angsten van mensen die hun toekomst bedreigd zien. En 
ondertussen wordt het volk zoet gehouden met brood en spelen. Nou ja, brood.....ik las dat het 
aantal verdrinkingen dit jaar hoger lijkt te worden dan vorig jaar en dat komt onder andere omdat in 
gezinnen met een laag inkomen men moet kiezen tussen zwemles voor de kinderen of brood. Ja, 
en eerder was er nog gesubsidieerd schoolzwemmen, soms was het vroeger beter...... 
En als je die dingen leest, of op journaal hoort of waar dan ook, wat verwacht je dan van de 
toekomst? Ik neem ons mee, nog een keer, naar het visioen van Jesaja: Zij zullen huizen bouwen 
en er zelf in wonen. Zij zullen planten en er zelf van eten. Mensen met elkaar, in heil en in vrede en 
ik geloof dat als de heer van de bruiloft komt en zijn knechten zal gaan dienen, dat dat samenvalt 
met het visioen van Jesaja. Ik geloof dat wij daar op mogen wachten, dat ook mogen verwachten 
en ondertussen in al ons wachten ook doen wat voor ons ligt.  
Kom Heer Jesus, wees welkom, kom haastig, maranatha.  

(aansteken van de vierde kaars)  
Amen.  
 


