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Heimwee, de wee naar het heim, de pijn dat je niet thuis bent... Het verlangen naar 
huis, of algemener: het verlangen naar de geborgenheid en de zekerheden van het 
bekende. Het speelt vooral als je op een onbekende plek bent, bijvoorbeeld op 
vakantie, of na een verhuizing, vooral als je daarbij een geliefde omgeving hebt 
moeten verlaten: heimwee naar het oude huis en de mensen die je daar achterliet. 
De één heeft er geen of weinig last van, bij de ander is het hevig, zo verschillend zijn 
wij mensen. Heimwee heeft als zusje het woord melancholie, dan gaat het vooral om 
situaties uit het verleden waar je naar terugverlangt.

Heimwee en melancholie, het zijn emoties die door mensen die er geen last van 
hebben kunnen worden geduid als overdreven of overgevoelig en als iets waar je 
overheen kunt groeien. Niet te veel aan denken, niet te veel over praten, ga leuke 
dingen doen. O ja, ga leuke en ontspannen dingen doen, dat lijkt een hedendaags 
toverwoord om allerlei lastige gevoelens op te lossen...

Heimwee naar een plaats, melancholie over een situatie. Je bent út fan hûs, die 
mooie friese uitdrukking voor logeren, maar ook de naam voor zorginstellingen. Maar
wel 'uit van huis'. Met gevoelens van heimwee, zeker als je in de zorginstelling je 
thuis mist, hoe goed en liefdevol men ook voor je zorgt. Je kunt je er knap ellendig bij
voelen, en dát woord: el-lende, heeft ook zo'n betekenis van úit je vertrouwde 
omgeving zijn. El-lende kun je uitleggen als: uit-landig, je bent uit het land waar je 
thuishoort, en dat geeft ellende. Denk maar eens aan die ontelbaren die hun land 
uitgevlucht zijn, omdat het er niet meer veilig was. En denk dan maar eens aan alles 
wat daar gebeurde: hoe onder jouw ogen je thuis kapot gemaakt werd en je geliefden
werden vermoord. Een collega die gevluchte medemensen helpt met het leren van 
Nederlands vertelde van de week dat bij het woord piloot haar leerling in elkaar dook,
angst die dat woord alleen al oproept. 

Bij heimwee naar een geborgener plaats, melancholie naar een betere tijd, kan ook 
de angst voor het heden een rol spelen. De ellendige situatie waarin je zit, om de 
meest uiteenlopende redenen. Je kunt niet zoveel meer als vroeger, je voelt je 
beperkt en afhankelijk van anderen, je geest wil wel maar je lichaam niet, je lichaam 
doet het nog prima, maar je geest niet meer zo. Je kunt je ellendig voelen en vervuld 
zijn van heimwee en van verlangen naar een betere situatie.



Terugverlangen naar wat geweest is, is een begrijpelijk verlangen, maar de situatie 
van vroeger komt niet meer terug en dat geeft rouw, want rouw is er niet alleen om 
iemand die wij heel erg missen, maar ook om situaties en plaatsen die wij vreselijk 
missen. 

Je kunt ook vooruit-verlangen, verlangen naar een situatie die komen zal, iets dat in 
het verschiet ligt. Advent is typisch zo'n tijd van vooruit-verlangen naar een andere 
werkelijkheid. Het gaat er over in de teksten, het zingt ervan in de liederen, Advent is 
dromen dat Jezus zal komen, dromen van vrede voor mensen van heden. Een 
hoopvolle tijd, waarbij ook het woord toekomst klinkt. En waarbij visioenen worden 
gedeeld. Micha, we hoorden het, deelt zijn visioenen over een werkelijkheid dat er 
geen onderdrukking meer is, dat mensen niet meer met wapens communiceren, 
maar dat de communicatie geweldloos en verbindend is. Een zwaard wordt een 
ploegijzer, een speer een snoeimes, het opgerolde eucalyptusblad in de schikking 
verwijst ernaar. Niemand wordt opgeschrikt, je duikt niet meer ineen van angst, maar 
zit ontspannen onder je wijnrank en je vijgenboom... Wat een mooi beeld toch, dat 
het hoofd van de berg zichtbaar wordt en dat de berg van voet tot hoofd het recht 
van de Eeuwige belichaamt, en dat volken samenstromen naar dat lichaam, die 
tempel, waarin alles goed is, geborgen, veilig, als een thuis dat boven alle verloren 
thuisen uittorend: het mooiste wat je maar kunt bedenken. Er zal recht zijn, en 
onderricht, de weg zal voor je oplichten, lichtvoetig bewandel je die weg, en je wordt 
niet opgejaagd: ook de kreupele mens komt op tijd, en wie verdreven was komt weer 
thuis. En God is Koning, en het hoofd van Sions berg is als de wachttoren van 
herders in den velde, die een nieuw lied horen: dat Sion in ere hersteld wordt, het 
oude huis van David mag weer aan het hoofd staan, het herkrijgt zijn vroegere 
heerschappij, waarbij het heersen dienen is. O welk een vreugde zal dat wezen, die 
toekomst, die andere werkelijkheid. 

Maar daar zit wel een groot probleem, een pastoraal probleem ook. Die werkelijkheid
die geschetst wordt door Micha en ook door Johannes de Doper, die werkelijkheid is 
onze werkelijkheid niet, die werkelijkheid is mijn werkelijkheid niet. Wij staan midden 
in een wereld die verre van ideaal is en waar zoveel ellende gebeurt, waar recht zo 
krom is en waar mensen zich compleet afgesloten voelen van het goede en het 
mooie, waar zij zich verdrevene voelen. Hoe kun je dan spreken over die mooie 
andere werkelijkheid. Over een Koninkrijk dat toch niet komt, al 2000 jaar uitblijft 
sinds Jezus, of al 2750 jaar sinds Micha. En toekomst, toekomst, steeds maar dat 
woord dat uiteindelijk hol en inhoudsloos lijkt. Een woord dat wij al te vaak in de 
mond nemen, toekomst: maar het is zo groot, zo veel te groot, dat je er niet bij kunt, 
je kunt het niet overzien, even zo goed als je heel de wereldproblematiek niet kunt 
overzien of behappen. 

En misschien hoeft dat ook helemaal niet. Misschien moeten we af van die al te grote
en massieve beelden over toekomst en moeten we het veel kleiner en tastbaarder 
maken. Zoals iemand het in het gesprek over de teksten zei over ons samenzijn, het 
hier en nu dat zo goed voelde, het in harmonie en toewijding spreken met elkaar, als 
was het een teken, een vonkje Koninkrijk, dat dus toch al even daar was. Een 
moment waar je naar verlangde, die eenvoudige geborgenheid bij elkaar. Even was 
God niet ver, maar nabij. Haast tastbaar, en wat mij betreft niet alleen 
dinsdagmiddag, maar ook dinsdagavond toen we spraken over verbindende 
communicatie en de wapens van gerechtigheid. Een stukje hemel op aarde. Niet dat 



onbereikbaar eindeloos ver wegge, maar dat concrete tastbare momentje heden van 
het 'zien soms even'. 

En als dan Johannes doopt, en vooruitwijst naar Jezus, en hij ziet volksstammen 
tegelijk op hem afkomen, al die mensen met heimwee naar een betere werkelijkheid 
dan die onderdrukte toestand waarin zij leven. Al die mensen met een verlangen 
voorwaarts naar een ervaring van geborgenheid en thuiskomen. En hij ziet het voor 
zich, nee sterker nog, hij weet het zeker: die werkelijkheid zal veranderen, want hij 
weet wie er komen zal: de belichaming van Gods heelheid in de mens Jezus. Hij ziet 
hem voor zich en getuigt van hem. En hij wil de drempelmensen er van vertellen, met
hart en ziel wil hij getuigen van die andere werkelijkheid. Volksstammen ziet hij 
komen, ook Farizeeën en Sadduceeën, zij die in de Evangeliën al te vaak negatief 
worden neergezet, en nu ook door Johannes. Wat dachten jullie: dat je veilig bent...? 
Dat je gevoel van geborgenheid gegarandeerd wordt door gedoopt te worden, door 
simpelweg een ritueel te ondergaan. Ga toch weg zeg, jullie broeden addereieren uit,
en bent zelf zo glad als een slang... Je voert van alles in je schild waardoor júist dat 
Recht van de Eeuwige wordt gedwarsboomd. Bekeer je van binnenuit en broed 
andere eieren uit, ga je bezighouden met concreet recht, met die dingen die je zelf 
kunt veranderen, met concrete dingen die je wel degelijk kunt beïnvloeden met je 
gedrag, breng vruchten voort van Recht en Vrede. 

Die grote toekomst waar wij naar verlangen is een heimwee van de ziel, die ziel die 
weet heeft van het grote licht waar het uit voort komt. We hebben er weet van en we 
reikhalzen ernaar, naar eindelijk volkomen vrede en veiligheid. En ergens diep van 
binnen weten wij wel dat die situatie van volkomen heelheid komen zal, ook voor 
onze gebroken ziel. Maar tot die tijd moeten wij de dingen niet te groot maken en 
kijken wat onze eigen handen kunnen doen en dat is: die handen naar elkaar 
uitstrekken in verbindende en liefdevolle communicatie. Uitstralen en neerzetten dat 
je hier veilig en welkom bent, dat je hier je zelf mag zijn. Kom maar, stap de drempel 
maar over, lief drempelmens van God, kom maar en weet je welkom en geborgen. 
Hier, waar dat grote klein is, maar wel een vooruitwijzing naar het ongekende, dat er 
toch komen zal. 

Amen 


