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overdenking

Gemeente van onze Heer die wij verwachten,
lieve mensen van God,

Händel heeft in zijn Messiah de woorden van Jesaja 40 heel krachtig vertolkt: Comfort ye, 
comfort ye my people… Wij kennen die woorden als: “Troost, troost mijn volk”, die 
indrukwekkende profetenwoorden die horen bij de Tweede Advent. Troost voor hen die 
leven in diepe droefenis en comfort ye voor wie het leven uitermate oncomfortabel is.

Bij comfortabel kunnen wij denken aan een comfortabele stoel om in te zitten of een 
comfortabele matras om in te liggen, of een comfortabel huis om in te wonen. Zij die 
adverteren voor stoelen, bedden of huizen gebruiken vaak het woord comfortabel. 

Comfort kunnen we uitleggen als luxe, maar ook als de basisbehoefte die volgend de 
universele verklaring van de Rechten van de Mens een recht voor allen zijn: voeding, 
onderdak, kleding en het recht op zorg. Overmorgen is de Internationale Dag voor de 
rechten van de Mens, en dat is geen luxe, maar ernstige noodzaak omdat ontelbaren op 
deze aarde deze basisvoorzieningen moeten ontberen.  

Wanneer wij over een ernstig zieke zeggen dat hij of zij comfortabel is, dan wordt het lijden
verzacht met het bijvoorbeeld onderdrukken van al te veel pijn en is er tender love and 
care, zoals dat zo mooi genoemd wordt: de liefdevolle verzorging die een stervende wordt 
geboden, voor zover dat mogelijk is. Hoe schrijnend kan het voelen als je dat in deze tijd 
van Corona, met alle maatregelen ter bescherming die er zijn, niet optimaal kunt bieden. 
Gezegend zij die hun leven wijden aan zorg en verpleging en in soms barre 
omstandigheden hun werk te doen om mensen te kunnen verzorgen!

Hoe schrijnend is het als je je in je hart of in je hoofd heel oncomfortabel voelt, als het 
donker is in je gemoed, als de tranen steeds heel hoog zitten, als het licht verduisterd is en
het ervaren van God zó ver weg lijkt. Een dramatisch gevoel van afwezigheid van zin en 
samenhang, je hoofd als een jungle van nare gedachten, je hart als een rotsige bodem, 
waarop je voortdurend struikelt. 

Wanneer Jesaja de profeet en Johannes de Doper, evenzeer een profeet, krachtige 
woorden van troost en bemoediging spreken, kunnen die ons misschien raken. Muziek 
kan daarin het instrument zijn om onze harten nog dieper te raken. Wij doen van dienst tot 



dienst ons best om iets daarvan tot zijn recht te laten komen, met alle beperkingen 
waarmee wij te maken hebben, maar wat missen velen -en met name in deze tijd, deze tijd
van Advent en Kerst – het samen zingen: het je echt te binnen kunnen zingen van 
woorden van troost en bemoediging, van licht en uitzicht.

Verstoken van veel voelen zich velen, gelijkend op het volk van de EEUWIGE, dat 
verstoken was van veiligheid en thuis-zijn, verstoken van het essentiële dat belangrijk is 
om jezelf gaande te houden. Geloofsvoeding hoort daarbij, het bieden van perspectief en 
hoop, het spreken over wezenlijke zaken, het diepgaande gesprek. En waarom, zo kun je 
je afvragen, ervaart de één het wel, en de ander niet? Waarom kan de één het goede 
gevoel goed vasthouden en er uit leven en mis ík het vermogen om mijn geloof en de 
hoop vast te kunnen houden? “Wie kan er aarden hier beneden als er geen open hemel 
is?” Maar hoe verduisterd lijkt de hemel vaak, een wolkendek tussen jou en God, tussen 
jouw heden en de dagen van weleer dat je het wel voelde en ervoer. 

Wanneer ik in het pastoraat hoor hoe moeilijk het is om het vertrouwen vast te houden en 
de hoop te bewaren dat het misschien toch ooit nog eens goed zou komen met deze 
wereld en met jouw eigen toekomst, dan bekruipt mij een gevoel soms van 
machteloosheid. Want hoe graag zou je geloof en hoop willen overbrengen, dat is toch 
immers mijn roeping, dat is toch immers mijn taak? Een luisterend oor doet goed, een 
gebed doet goed, woorden van troost en bemoediging doen goed, maar toch zou je meer 
willen kunnen doen voor de ander. Daarin sta ik zeker niet alleen, ik denk dat velen die 
machteloosheid voelen als zij geconfronteerd worden met de duistere gevoelens van een 
ander, van een naaste. ‘Ik kon haar niet eens meer bereiken’, zei hij die haar allernaaste 
is. ‘Ik voelde toen haast niets meer’, legt zij uit, ‘ik werd onbereikbaar bijna.’    

De machteloosheid die ik soms ervaar om anderen iets van hoop en vertrouwen te kunnen
bieden, zegt natuurlijk ook iets over mijzelf, wanneer mijzelf het vertrouwen en de hoop 
ontbreekt. Want ja, ook als je veel met het geloof bezig bent, en zoals ik mijn er werk van 
heb mogen maken, ook dan kan het duister zijn. Kan de hemel dicht lijken. Kan de hoop 
ontbreken. Kan het jungle zijn in het hoofd en woestenij in het hart. 

Er bestaat -en soms denk ik wel eens: helaas – niet zoiets als geloofstransplantatie, zoals 
bij een ziek orgaan dat je kunt transplanteren met een gezond orgaan, nieren bijvoorbeeld 
of een hart. Er bestaat niet zoiets als: ik haal de twijfel, de duisternis en de angst bij jou 
weg en geef je er zekerheid, licht en basisvertrouwen voor terug. Hoezeer Guus Meeuwis 
ook van mening is dat dat wel kan. 

Er bestaat wel: delen, luisteren, aanvoelen, begrijpen, of althans: proberen te begrijpen. Er
bestaat wel zoiets als samen zoeken naar de Aloude Woorden van Profeten en 
Evangelisten die we onszelf steeds weer te binnen mogen lezen en overwegen. En dat is 
wat die Profeten en die Evangelisten zelf ook als hun roeping zagen: de troostvolle en 
hoopvolle woorden van de EEUWIGE te blijven herhalen en te verkondigen en steeds 
opnieuw te delen. Denkt u dat Jesaja nooit getwijfeld heeft? Denkt u dat Johannes nooit 
een duister gemoed had? Denken wij dat zij altijd zo zeker van hun zaak waren en het licht
van het geloof altijd stralend scheen in hun gemoed? Ik denk het niet. Zij waren mens, zo 
mens als wij allen mens zijn, met al hun lichte en donkere momenten, met al hun hoop en 
al hun wanhoop.

Maar zou het niet juist daaróm zijn dat hun woorden zoveel kracht hebben, dat ze krachtig 
klinken? Hun profetie, hun verkondiging spreekt tot het hart. Tot het hart van Jeruzalem, 
zegt Jesaja, tot het hart van de gemeente, tot het hart van de mens, omdat zij die het 



spreken dat hart verstaan, omdat zij weten hoe oneffen en rotsachtig en soms 
uitgesproken rot het leven kan zijn. Omdat zij weten hoezeer het hart troostwoorden nodig 
heeft en onze ziel hongert en dorst naar woorden van zin en samenhang.

Die woorden spreken zij tot de mensen van hun tijd, maar eeuwen later spreken wij die 
woorden ook. Componisten zijn er door geïnspireerd en weten de ziel te beroeren. 
Mensen die de Schrift blijven vertalen naar de taal van onze tijd zoeken naar een toegang 
tot hart en ziel van deze tijd. Zij staan niet tegenover je om je twijfels en angsten te laten 
verdwijnen, of ze weg te preken of weg te zingen of je te verdoven met mooie muziek. Zij 
staan naast je, in het weten hoe het bestaan er uit kan zien en hoe het kan voelen om 
onderdeel van dat zelfde bestaan te zijn. 

En zo worden zij instrument van de Heer, die ook echt wel ziet dat wij Hem soms of meer 
dan soms niet kunnen zien of ervaren. Het is zijn grote en onuitsprekelijke liefde die het 
ons anders gunt. Dàt durf ik met zekerheid te zeggen. God gunt ons rust , vrede, hoop,  
vertrouwen dat wij zo vaak missen. Hij gunt het ons uit het hart. Maar zonder zijn 
instrumenten die daarover vertellen en daarvan getuigen en die ook eerlijk zijn over 
zichzelf kan Hij niet. 

Misschien voelt u, voel jij je somber, neerslachtig en zie je geen effen pad voor je. 
Misschien is er radeloosheid en angst in je. Misschien trek je je terug in jezelf. 

Ik nodig je uit om tevoorschijn te komen, niet alleen om je verhaal te vertellen opdat er 
geluisterd wordt naar jou, maar ook om je verhaal te delen en een ander te laten zien dat 
je haar of hem begrijpt. En zo, misschien wel totaal onverwacht, kun je tot de ontdekking 
komen dat ook u, ook jij een instrument voor een ander kunt zijn, een instrument in NAAM 
van de EEUWIGE, onze God, die ons ziet, kent en liefheeft èn in de armen sluit. 

Amen


