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lezingen: Jesaja 11: 1-10 en Matteüs 3: 1-13 
 
preek: 
Gemeente van het Messiaanse waar wij naar uitzien, 
lieve mensen van God 
 
Grootsch en meesleepend wil ik leven! Dichtte de grote dichter Hendrik Marsman, die het de titel: 
“De grijsaard en de jongeling” gaf. Een mens is aan het woord, die gaandeweg ontdekt heeft dat de 
grootse ervaring, binnenin hem is: “alleen een hart dat tegen eigen ribben slaat is een zuiver hart op 
een zuivere maat”. Terugblikkend op eerder zegt hij: “zie naar mijzelf. ik heb in mijn jeugd mijn leven 
verslingerd aan duizend dingen van felle en vurige namen, oproeren, liefdes en wat is het alles 
tezamen nu nog geweest? Over hoeveel zal ik mij niet blijven schamen en hoeveel is er dat 
misschien nooit geneest?” 
 
Maar dan, dan wordt het hart weer jong en fris, en is er een intense innerlijke rust en vrede. Wat oud 
leek wordt nieuw: “De jongen kijkt door de geopende ramen waarlangs de wereld slaat; zonder zich 
te beraden stapt hij de deur uit, helder en zonder vrees.” 
 
Groots en meeslepend, ja, dat is iets dat Advent ook op kan roepen en dat ook bij Advent is gaan 
horen, gaandeweg de Christelijke traditie. Toen er de eerste eeuwen nog geen Kerst gevierd werd, 
was er ook nog geen Advent, maar de grootse en meeslepende keizer Constantijn, die zich in 313 
tot het Christendom bekeerde en vervolgens heel zijn Rijk dwong zich te laten dopen, bedacht in 
330 dat het goed was om op het moment dat de grootse en meeslepende Midwinterzonnewende 
werd gevierd er een Christusfeest moest komen en wel: zijn geboorte. Daar ontwikkelde zich een 
Adventstijd vooraf, waarbij de nadruk kwam te liggen op de grootse Wederkomst van Christus. En 
daar werden Schriflezingen bij gezocht, die op die grote toekomst duiden. Een liturgisch jaar 
ontstond, een hele cirkel met een zeer ingenieus en wonderschoon programma, dat uitloopt op de 
Voleindingstijd, met de Eeuwigheidszondag als finale, maar ook een doorgaande cirkel, want het 
liturgisch jaar gaat door met de Eerste Advent. En nog altijd, zovele eeuwen later, volgen wij die 
cirkel van het liturgisch jaar, een grote rijkdom die we moeten koesteren.  
 
Maar... die ook groots en meeslepend kan overkomen en als je kijkt naar Adventsliederen dan zit dat 
er ook wel in, we zingen de grootste dingen over verwachting, over een wereld omgekeerd, over 
einde aan alle strijd en geweld, over eindelijk Recht en eindelijk de Heerschappij van God. Jesaja 
getuigt er van en profeteert er over, Johannes de Doper laat luidkeels horen dat het nabij is. 
 
Maar wat is er nabij? Wat is er te verwachten als de wereld, of jouw leven er uitziet als zo'n grote 
doodse stronk? Wat is er te verwachten in een wereld die doordraait, die steeds gekker lijkt te 
worden, steeds megalomaner, grootser meeslepender. De Adventstijd wordt bedolven onder eerst 
de Sinterklaascadeaus, hoe groter hoe beter, en dan ontwikkelt de Decembermaand zich richting 
Kerst, waar de commercie steeds eerder en grootser mee omgaat om dan het jaar uit te luiden met 
een ongekende explosie aan vuurwerk, waar onnoemelijke bedragen in om gaan. En onderwijl 
draait de wereld door, met ik weet niet wat voor angstaanjagende ontwikkelingen op allerlei 
terreinen, die ons dagelijks worden gemeld via allerlei media, die soms heel ongefilterd en heftig bij 
je kunnen binnenkomen.  
 
“Laat alles wat tot u komt onder grote en oorlogszuchtige namen buiten uw raam in den regen 
staan:”zegt Marsman. Dus: maar niks meer aantrekken van alles wat er om ons heen gebeurt? 
Onszelf afsluiten van het nieuws, onszelf opsluiten in een veilige cocon, onszelf verdoven om het 
allemaal maar niet te hoeven ervaren? Onrecht maar z'n gang laten gaan, zeggen dat we toch geen 



invloed hebben op kwalijke stromingen en bewegingen. En dat het toch niets uithaalt als we iets 
goeds voor het milieu gaan doen?  

Nee zo niet, zo kunnen we ons niet afsluiten en in onszelf opsluiten. Dat zijn niet de vruchten waar 
Johannes het over heeft, de vruchten die een nieuw leven waardig zijn.  

Maar hoe dan wel?  

In onze voorbereiding voor vandaag, en die was niet eenvoudig, het was echt worstelen met de 
teksten, kwamen we gaandeweg op het idee om Advent eens heel klein te maken, misschien wel zo 
klein als een postzegel, figuurlijk gesproken. Om Advent eens heel dicht bij onszelf te houden, heel 
dicht aan de huid te laten blijven, “alleen het hart dat tegen eigen ribben slaat”.  

Om even, toch, hier en nu, die grote ingewikkelde wereld en die grootse en meeslepende vragen 
waar wij niet en wellicht nooit uitkomen, even buiten de ramen in de regen te laten staan. En eerst 
maar eens rustig ademhalen, en dat hart dat tegen je ribben slaat eens te voelen. Misschien klopt 
het nog wat onrustig of ongedurig, maar wees maar gerust en voel je veilig.  

Weet je wat het is...? We maken dingen vaak veel te groot en veel te complex. We, wij, wij allen, dat 
zit in ons mensen en dat is geen zonde, maar het kan wel eens zonde zijn dat we soms veel te groot 
denken. Zonde van het kleine dat er ook is, het tere, dat wat je zo vaak eigenlijk voorbij rent of 
voorbij denkt of voorbij zorgt.   

Weet je eigenlijk wel hoe mooi je bent?! Besef je wel hoe kostbaar je bent?! Misschien denk je wel 
heel slecht van jezelf, vind je jezelf maar altijd tekortschieten of altijd gespannen of misschien ben je 
wel heel erg negatief en laag over jezelf gaan denken. Vind je jezelf zo'n dode stronk, waar 
nauwelijks nog leven in zit.  

Kijk als je iemand anders dat over zichzelf hoort zeggen, zeg je: hé niet zo klein over jezelf denken! 
Van anderen kunnen we zeggen dat ze wat positiever mogen kijken naar zichzelf, zich niet altijd zo 
schuldig moeten voelen, of zo waardeloos.  

Dat kun je wel, zo naar anderen kijken, dat kunnen wij wel. En dat is een enorm belangrijk stuk 
medemenselijkheid en het is zeer pastoraal. Een ander bemoedigen, hoop geven, steunen, een licht 
voor ze te ontsteken, voor ze bidden. Daar zijn wij goed in en dat moeten wij koesteren en blijven 
doen en misschien nog wel meer gaan doen. Beter dan al te veel vergaderen over al te 
ingewikkelde dingen.  

Maar als wij, die in staat zijn om de ander te willen helpen iets krachtiger te worden, als wij dat 
kunnen en proberen, en ik probeer het al jaren, want daar ligt mijn passie en daartoe voel ik me 
geroepen, als wij dat kunnen... kunnen we dan ook eens zo naar onszelf kijken? Niet alleen de 
ander is mooi, jij bent het ook, en u, en ik. Je durft het misschien niet te geloven, maar probeer het 
eens.  

Als jij met ogen van ontferming naar een ander kijken kunt en dat kun je, hoe zou God dan naar jou 
kijken? Gaat Gods liefde niet nog peilloos veel dieper en verder? Er wordt groots en meeslepend 
van je gehouden door God, maar hoe zou dat kunnen landen in jou? Hoe krijg je er verbinding mee? 

Door bij jezelf te beginnen. Op het postzegelformaat van je eigen leven. Op het blaadje van je leven.  

Op gedachtenisblaadjes schrijven wij de namen van onze overleden gemeenteleden en straks 
verbinden we er weer een aan de gedachtenisroos. Onderdeel van het grote geheel, jij mensenkind 
bént een blaadje aan de boom van liefde en leven.  

Jesaja sprak over de twijg die voorkomt uit de tronk van Isaï, de stronk van Jesse. Een levenloze 



toekomst leek het, alles leek verloren, tot er een telg uit Jesse voorkwam, David en al wie na hem 
kwamen tot op de Messias. Hier in ons midden is die boom geschilderd, hij is er al eeuwen, een 
stamboom, met bovenin Jezus Messias, en onderweg de voorouders van Hem.  De groten van 
naam, op de bladen van de boom.  

Maar de kleinen van naam, de mensenkinderen die uit Gods liefde zijn voortgekomen en naar mijn 
heilige overtuiging zijn wij dat allen, die horen ook in die boom, die horen erin, zijn er deel van.  

Die twijg die voort zal komen en die vruchten van nieuw leven, dat zijn wijzelf, die stuk voor stuk een 
Messiaanse schoonheid in ons dragen. Het grote staat niet buiten ons, wij zijn onderdeel van het 
grote. God staat niet buiten ons, maar wij zijn in Hem. De boom staat niet naast ons, wij zitten in de 
boom.  

God is niet buiten ons, God is in ons. En ook weer naar mijn heilige overtuiging: in ons állen!  

Het was een eeuw na keizer Constantijn toen Augustinus leefde. De grote Augustinus, zeggen 
velen. De kleine Augustinus, zou hij zelf zeggen. Ja, groots en meeslepend had hij geleefd, zoals de 
jongen uit het gedicht van Marsman. Maar het was geen leven. Tot hij toeliet wat er al zolang stond 
te wachten en waar hij innerlijk al zo lang aan had gewerkt, maar het drong door, eindelijk... En hij 
schreef een gedicht....aan de schoonheid, 

 
Veel te laat heb ik jou liefgekregen  
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw  
veel te laat heb ik jou liefgekregen.  
 
Binnen in mij was je, ik was buiten  
en ik zocht jou als een ziende blinde  
buiten mij, en uitgestort als water  
liep ik van jou weg en liep verloren  
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.  
 
Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,  
door mijn doofheid ben jij heengebroken.  
Oogverblindend ben jij opgedaagd  
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.  
Geuren deed jij en ik haalde adem,  
nog snak ik naar adem en naar jou.  
 
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,  
honger ik naar jou. Mij, lichtgeraakte,  
heb jij doen ontbranden. En nu brand ik  
lichterlaaie naar jou toe, om vrede. 

 
Dat jij, dat u, dat wij allen in deze Advent, heel in het klein iets van Gods onmetelijke liefde mogen 
toelaten in onze harten, dat zij ons alle zó gegund.  
 
Amen 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
Deze zegel, met daarop de Boom van Jesse, in onze 
Oude Kerk, kregen de kerkgangers mee naar huis als 
aandenken aan deze dienst. Foto: Johan Meijer, 
productie zegel: Ellen Klasens.  


