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gelezen: Jesaja 2: 1-5 en Matteüs 24: 32-44 
 
preek: 
Gemeente van de Heer naar Wie wij mogen uitzien 
lieve mensen van God, 
 
“Van het concert des levens krijgt niemand een program”. Deze spreuk zie ik nog wel eens op een 
tegel, ergens in een woonkamer of hal. Bij een concert krijg je een programmaboekje, je weet wat er 
gespeeld of gezongen gaat worden. Bij een kerkdienst is er een orde van dienst, soms een compleet 
liturgieboekje, zoals vandaag. Maar van ons leven krijgen we dat programmaboekje er niet bij, bij de 
geboorte. Toen Femm geboren is, was daar niet een soort draaiboek bij met daarin een uitgewerkt 
script voor haar leven.  
 
Bovendien is er ook geen uitgewerkte handleiding bij over hoe je een kind precies moet opvoeden. Je 
hebt daar wel ideeën over, je wilt je uiterste best doen. Zo zeggen Marieke en Wilco in hun brief aan 
Femm: We hopen  je op te mogen zien groeien tot een krachtige vrouw, die weet wat ze wil en die haar 
eigen talenten heeft leren kennen en zal gebruiken. We hopen dat je trots bent op jezelf. De keuzes die 
je moet maken, zullen niet altijd gemakkelijk zijn. Probeer ze altijd weloverwogen te maken en als je er 
niet uit komt om hulp te vragen. Je hoeft niet in alles de beste te zijn. Wees jezelf en vertrouw op jezelf, 
ook al maken anderen je aan het twijfelen.  
 
Een mooie wens, waar jullie als ouders je best voor zult doen, met alle liefde die bij jullie hoort voor 
jullie drie dochters.  
 
Maar je bent ook eerlijk: het leven is niet altijd makkelijk. Je weet niet wat er komen gaat. Je weet niet 
wat haar te wachten staat, of hem, of u, of jou of mij. Wij hopen en bidden dat het een mooi en gelukkig 
leven zal zijn. Maar weten ook dat het leven vol verrassingen kan zijn, mooie, minder mooie. Een 
mensenleven is nu eenmaal heel kwetsbaar. En soms kan het ook diep teleurstellend zijn, of vol van 
verdriet zitten. Of het gevoel geven dat je gefaald hebt. Of je het verwijt opleveren dat je het fout hebt 
gedaan, bijvoorbeeld in het opvoeden. Juist op een dag als vandaag, bij een doop, kan er van alles in 
je gedachten zijn over hoe je eigen leven tot nu toe is geweest.  
 
In de toelichting op de liturgische schikking voor deze zondag lees ik dat Jezus een levensprogramma 
geeft om samen goed te kunnen leven in vrede. Daar lijkt het er dus op dat er tóch zoiets als een 
'program van het concert des levens' bestaat. Bij het overhandigen van een trouwbijbel hoorde ik eens 
door een ouderling zeggen: 'Lees deze Bijbel maar goed, alles wat je nodig hebt staat er in.' 
 
Maar een uitgewerkt script over jóuw leven staat met zoveel woorden niet in de Bijbel. Wel worden er 
handreikingen gegeven, basiswaarden aangereikt voor een samenleven in vrede en een leven op de 
weg van de Heer. Het geloof kan je helpen om die grondwoorden je eigen te maken. Maar cynici 
zeggen dat geloof ook heel veel kapot kan maken, met zwaarden en speren. Dan wordt gezegd dat 
juist geloof vaak de oorzaak is van twist en zelfs van oorlog. De twintig eeuwen Christendom na Jezus 
hebben laten zien dat er veel moois en goeds meegekomen is in die beweging van Jezus, maar dat er 
evenzo goed ook veel stuk ging, scheurde, en tegenstellingen eerder vergrootte dan verkleinde.  
 
Er is dus geen kant en klaar handboekje te geven over hoe je in welke situatie precies moet handelen, 
ook niet in het opvoeden van een kind. Tegelijkertijd zijn het de grondwoorden die ons richting kunnen 
geven.  
 
In de werkelijkheid van veel twist, oorlog en dreiging spreekt Jesaja van een prachtig visioen. 
Gemeenschappen, die tegenover elkaar staan, volken die elkaar naar het leven staan, trekken samen 
op naar de berg met het huis van de Heer. “Ga mee”, wordt er gezegd, “ga mee, laten we opklimmen 



naar dat huis, want daar zal de God van Jakob ons onderrichten over zijn wegen en zullen wij gaan 
over zijn paden!”  
 
Je leert er grondwoorden aan, een basishouding richting medemensen, je leert er om in plaats van te 
vechten met zwaarden, de aarde te bewerken met een ploeg. Je staat niet tegenover elkaar om elkaar 
kapot te maken, maar slaat samen de hand aan de ploeg: je gaat samen werken. Dit visioen lijkt 
onhaalbaar, misschien naïef, maar als je het heel klein maakt en toepast in je eigen leefwereld, kun je 
er in elk geval iets van handen en voeten aan geven.  
 
Nogmaals: niet volgens een voorgeschreven protocol, maar wel vanuit het respect voor de ander, dat 
die tot bloei mag komen, met eigen talent, in haar of zijn eigen kracht.  
 
Zoals Wilco en Marieke schrijven aan Femm, zie ik mensen die hun kinderen niet zien als eigendom, 
en die ze niet in een bepaalde richting willen duwen, maar die hen zien als kind van God, met eigen 
talenten en mogelijkheden, en dat je zo'n kind met liefde mag begeleiden.  
Vandaag laten we je dopen, op de eerste zondag van Advent. Vanaf die zondag duurt het nog 4 weken 
tot kerstmis. Met Kerst vieren we de geboorte van het kind Jezus. Vandaag vieren we de geboorte van 
jou, waarmee we willen laten weten dat je een kind van God ben, een parel in Gods hand. We willen je 
graag het geloof meegeven, want wij geloven dat God bij je zal zijn in heel je leven.  
 
Je spreekt een basisvertrouwen uit, dat God er bij is, alle dagen van haar leven, hoe haar leven ook 
verloopt. God, wiens naam is IK-ZAL-ER-ZIJN voor jou wil het concert van ons leven meemaken, horen 
en zien. De mooie harmonieuze klanken, maar ook de valse noten en dissonanten.  
 
Ons leven, lieve mensen, het wordt gezien door God, het wordt gekend door God. En wanneer we 
openstaan voor de grondwoorden en -waarden die God ons aangereikt heeft, komt er licht op een pad 
dat voor ons ligt. Op dat pad mag je je stappen zetten en het met basisvertrouwen aangaan. Hij die je 
doorgrondt en kent, weet heeft van je zitten en je staan en die je gedachten kent, je liggen en je gaan... 
De woorden van je mond die zijn door God gekend... en waar ik ook naar toe zal gaan, Ik weet dat U 
daar bent. 
 
Amen  
 



 


