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titel: Baan een weg 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus, 
Wat fijn dat u er bent, hier vanmorgen in deze oude kerk. Ja, dat meen ik, want deze 
vierde adventszondagmorgen is natuurlijk een vreemde zondagmorgen. Vanavond 
zijn er kerstnachtdiensten, morgenochtend twee diensten in deze kerk alleen al, het 10 
is een drukte van belang. Bovendien is het ouderenkerstfeest al gevierd, het 
kinderkerstfeest al gevierd, er zijn zeker al twee kerstconcerten geweest door 
verschillende koren gegeven, kerstfeest is al uitbundig aan de orde gekomen en dan 
vanmorgen nog de vierde advent. Als een soort tussendoortje. Ja, die kerstdagen, ze 
vallen nogal eens ongelukkig, zo kunnen we elk jaar wel concluderen. En elk jaar is 15 
het broodnodig dat op de zondag voor kerst, op de vierde advent, dat dan vooral 
supermarkten open moeten zijn, want hoe komt men anders aan de levensmiddelen 
die zo noodzakelijk zijn voor de kerstsfeer. Ik heb persoonlijk de vijftiger jaren niet 
meegemaakt, maar die mensen moeten tovenaars geweest zijn. Zij hadden op elke 
zondag een dichte winkel, menigeen had geen koelkast en altijd hebben zij zich met 20 
de kerstdagen gered. Diepe bewondering mag je hebben, met terugwerkende kracht.  
Oké, vanmorgen dus nog even advent. En dus een uitdaging, een liturgische 
uitdaging. Het is vanmorgen nog wachten en verwachten en niet vooruit grijpen. We 
doen alsof de kerstconcerten nog niet zijn geweest, we doen alsof de kerstfeesten 
nog niet zijn gevierd, we houden ons aan de liturgie van het kerkelijk jaar. En ook 25 
daarom is het fijn dat u hier bent. En natuurlijk....waarom elk jaar de kerstfeesten en 
kerstconcerten gevierd en gehouden moeten worden voor de kersttijd zelf, het is en 
blijft mij een raadsel. Je kunt toch ook een adventsconcert houden. En je kunt ook 
heel goed een kerstconcert geven op bijvoorbeeld 1 of 2 januari, zelfs nog op de 6e. 
Een prachtig epifanieconcert, het lijkt me fantastisch.  30 
En een ouderenkerstfeest of een kinderkerstfeest, je kunt ze ook vieren op 
bijvoorbeeld 29 december, niets mis mee. Wij doen dat niet, we zijn dat niet gewend, 
het zou nieuw zijn, maar als kerk is het ook gewoon goed om eens iets nieuws te 
doen. Als kerk is het ook goed om eens een weg te banen.  
Baan een weg, effen de weg, verwijder de stenen, een tekst uit Jesaja. Baan een 35 
weg en dan gaat het niet om het schuiven met data om kerstfeesten te vieren of te 
spelen met concerten, het gaat dan om het heil dat komt en komen zal. Het gaat om 
het heil dat wordt verwacht en mag worden verwacht, het heil dat er zal zijn, maar op 
het moment dat deze profeet deze woorden spreekt is het heil er nog niet. Hopen en 
uitzien naar het licht is niet hetzelfde als het licht naar je toe trekken. Advent is nu 40 
eenmaal niet hetzelfde als kerst. Advent is hopen en uitzien, kerst is het gedenken 
dat het kind geboren is. Advent is wachten en verwachten, advent is het banen van 
de weg, maar niet het gaan op de weg. Dat is ook voorbehouden aan de Heer. Zoals 
er meer is voorbehouden aan de Heer. In dit gedeelte uit Jesaja staan ook moeilijke 
teksten, over God die de perskuip alleen betreden heeft en in woede heeft vertrapt. 45 
Bloed spatte op de kleren. Teksten die schuren, teksten die je liever niet hoort of 
leest. Want waar gaat dit over? Wat zegt dit over God? En dan een weg banen? Eén 
ding is zeker: als het gaat over woede en over toorn, als het gaat over een straf en 
dat is vertrappen lijkt me, dan is dat voorbehouden aan God en niet aan mensen. 



Sterker nog, de mens die in pracht en praal zich vertoont, met kleren zo rood alsof ze 50 
gedragen zijn in de wijnpers, die mens die dus doet alsof hij God is of net als God is, 
die mens die dus doet als hij God zou helpen in die straf, die mens die deze 
overmoed toont, die mens wordt terechtgewezen. De machthebbers van de tijd van 
Jesaja en van onze tijd, zij zijn niet degenen die moeten straffen, die moeten doden. 
Nee, als er gestraft moet worden en laat dat maar niet gebeuren, dan is het aan God. 55 
Baan de weg, maar je hoeft niet zelf de weg te gaan, niet de weg van het heil dat 
naar je toekomt. En het heil is prachtig, graan dat je zelf hebt geoogst, je zult het 
brood eten. Je zult de wijn drinken waarvoor je zelf de druiven hebt geplukt. Eten en 
drinken van waar je zelf voor hebt gewerkt. En waar je zelf voor hebt gewerkt, daar 
zul je van genieten. Een prachtig beeld van mensen die leven en genoeg hebben om 60 
te leven.  
Baan een weg, het heil komt. Zoals Johannes een weg baande, een weg met 
vragen. Vooral de mensen die hem bezig zagen en zagen dat hij doopte vragen zich 
af wie hij is. Johannes doet iets nieuws, dopen was nieuw, nog veel meer 
vernieuwend dan een kinderkerstfeest op 29 december zou zijn. Johannes doet iets 65 
nieuws en baant zo een weg. Maar wie ben je? Hij is niet de messias, niet Elia, niet 
de profeet, wie ben jij eigenlijk? Deze nieuwlichter maakt zich maar nauwelijks 
bekend, ja een wegbereider, de stem van degene die roept in de woestijn. Maak 
recht de weg van de Heer. De echo van de profeet Jesaja. Baan een weg, verwijder 
de stenen, maak recht de weg van de Heer. En de Heer zal over die weg gaan, niet 70 
de wegbereider. Wachten en verwachten, actief wachten en verwachten, een weg 
bereiden zodat kan komen wat komt.  
En hoe bereiden we die weg? Bereiden wij die weg? Ik zie veel mensen zich 
voorbereiden op het kerstfeest, zowel binnen als buiten de kerk. Ik zie mensen druk 
doende in winkels om allerlei dingen te kopen, ik zie mensen bomen versieren en 75 
slingers ophangen. Mensen alleen of in groepen, er gebeurt veel. En het meeste is 
ook wel mooi, in ieder geval niet verkeerd. Ik zou me niet voor kunnen stellen dat er 
een straf op zou staan, om maar iets te noemen. Maar het lijkt wel veel buitenkant te 
zijn, want je kunt er de vraag bij stellen: wat betekent het dat ik mijn huis versier? 
Betekent dat ook iets van wat binnen in mij leeft? Heeft het met geloof te maken? 80 
Mijn geloof, het geloof van mensen. Baan ik een weg als ik mijn huis of de kerk 
versier? Bereiden wij ons op die manier voor op kerst als het herdenken van de 
geboorte van die Jesus? En natuurlijk, vanavond en morgen is het echt niet zo dat de 
wereldvrede er is, tenminste, ik denk het niet, ik laat me overigens graag verrassen. 
Vanavond en morgen zal het niet veel anders zijn dan nu in de wereld en in ons 85 
bestaan. Het heil komt niet vanwege een datum op de kalender.  
Maar de vraag is wel, welke rol jij hebt als het gaat om het heil, wanneer dat ook mag 
komen.  
Wie ben jij? Hoe is je naam? Ben jij een wegbereider? Een vraag die naar ons 
toekomt en meer vragen: verwacht je iets, wacht je ergens op? De inkopen voor en 90 
de organisatie van kerst kunnen ook dit gevaar in zich hebben dat je als mens denkt 
het allemaal zelf te kunnen organiseren en te kunnen structureren en bepalen. Het 
gevaar dat je niets meer verwacht omdat je alles al hebt. En wie alles al heeft die 
heeft de handen vol. En die moet ook alles vasthouden, zonder open handen of open 
armen. Wie ben jij? Johannes is de stem die roept in de woestijn, Johannes is de 95 
stem die oproept om vooruit te kijken, omdat er meer is, meer dan wij hebben of 
houden. Johannes als de echo van Jesaja en een ander kan de echo van Johannes 
zijn. Jij kunt een echo zijn. 



Baan de weg, bereid de weg. En wanneer die Heer komt, dat is niet afhankelijk van 
een kalender en al helemaal niet van kerstdagen, hoe ongelukkig ze ook mogen 100 
vallen. Wanneer de Heer komt in jouw of mijn bestaan, in jouw of mijn leven, dat is 
aan de Heer. Die betreedt de wijnpers en dan om wijn te delen. Baan de weg, opdat 
de wijn geschonken zal worden, ook van de druiven die je zelf hebt geplukt. Baan de 
weg, maak ruim baan, en er zal geoogst worden, je eigen oogst, die je zelf mag 
ontvangen.  105 
Baan de weg, en er zal vrede zijn, mensen zullen delen, het leven wordt gedeeld, 
wordt ontvangen en doorgegeven, en zo komt het heil naar ons mensen toe.  
Wij mogen ontvangen, wat ons deel is. Wij mogen delen van de gaven van de aarde. 
Wij mogen delen van de gaven van God. Wegen om te bereiden en dan wordt 
duidelijk wie wij zijn, welke naam bij ons past, dan wordt duidelijk hoe het leven in 110 
elkaar steekt en hoe de toekomst zal zijn, in welk leven dan ook.  
Het heil klopt als het ware aan de deur en zal komen, in de dagen van ons bestaan, 
als licht dat daagt in de morgen. Advent, komst, toekomst, het licht lacht ons toe. 
Stem die klinkt, woord dat wordt, bestaan dat is en ontstaat. God in mensen, bij 
mensen, een kind dat geboren zal worden. Amen.  115 
 


