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opmaat naar de stilte

De dageraad breekt aan, 
uw komst is niet te keren
wil ons de eenvoud leren 
leer ons uw toekomst aan.

Deze woorden, geborduurd in de stola voor deze zondag,
de derde zondag van Advent, Gaudete, verheug je,



zondag met roze kleur, 
omdat al iets van het Licht waar wij naar uitzien doorkomt,
doorbreekt als een dageraad.

Dageraad, zich in zachte kleuren openbarend,
heel voorzichtig,
een palet, met rozige tinten, gelige, paarsige.
Indrukwekkend als je die ziet op een heldere morgen, heel vroeg
of bij een zonsondergang, in deze dagen ook vroeg,
zoals op de foto, de Zenderensche Es,
inspiratie voor de onderkant van de stola en de kleuren ervan. 

De dageraad breekt aan…
een regel uit een lied,
een Adventslied,
lied dat we zojuist zongen,
lied van Tom Naastepad uit 1962, de adventstijd van dat jaar.

Een avondlied was het,
die functie kreeg het,
een avondlied over de dageraad. 

Een avondlied met Romeinen 13 in gedachten, 
tekst van Paulus, die oproept om uit de slaap te ontwaken, 
omdat de nacht ten einde loopt en de dag al nadert.

Dat moment, de dageraad, die de zonsopgang aankondigt, 
het moment tussen licht en donker,
de twighlightzone, 
waarin de tijd zijn stroom versnelt.

En wij, wij zijn in U verzonken, zingt het lied… 
Onze gedachten verzonken in God… 
verzonken in het weten dat de Heer de hele nacht over ons waakt
en het weer licht zal maken, als op de eerste dag van ooit.   

Weten wij dat? Ervaren wij dat? Geloven wij dat?
Het is ons gezegd, het is ons geschreven:
Zie, nooit sluimert, nooit sláápt Hij die over Israël waakt,
niet sluimeren zal Hij, die over je waakt.
De ENE die over je waakt…

Voel je dat, als jouw nacht lang duurt, 
als de morgen ver lijkt,
als je slapeloos ligt, woelend en malend?

Wanneer komt de morgen, wanneer?
Hoe ver is de nacht, hoe ver?

En wanneer komt Hij? 
Wanneer eindelijk? 
Wanneer komt er een eind aan de nacht?



Wanneer komt het eind van de tunnel?

God wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zult U regeren?

Dat Koninkrijk van U, komt daar nog wat van?

Advent gaat over de grote komst. 
De Komst van Christus, want die is ons beloofd.

Maar wanneer dan ooit? En hoe? En waar? In welke gedaante?

Die winter duurt zo lang, 
die lange nacht vergeleken met winter,
wij doorstaan die met geduld, zegt de dichter,
maar raakt ons geduld niet op? 
Wat moeten wij nog doorstaan?
Welke weeën moeten wij nog door voor de geboorte van het Licht?

Hoe kun je zingen dat wij ongehinderd leven,
en dat de dagen zijn vervuld,
als zorgen en angsten ons hinderen
of als de dagen leeg zijn en zonder uitzicht de nachten?

Het is beloofd, en niet alleen beloofd, het is volbracht:
dat licht van ooit en eens, dat ís gekomen,
als een hemellichaam, maar niet de zon zelf, en niet de maan:
de zon zal je niet steken, de maan je niet schaden,
zij hebben geen macht, zij zijn geen goden.

Het ware hemellichaam is Hij die uit het Hemels licht mens werd,
vlees werd, in het lichaam van een mens.
Hem is de macht, de macht van de doorbraak van de duisternis,
Hem is de macht, de macht van de overwinning op de dood.

Hij heeft het woord volbracht.

In Hem staan wij te lezen, in Hem is ons vergezicht.

Maar hoe ver? Hoe ver is de nacht? Hoe ver dat gezicht?

Wij denken in tijd. Logisch, want wij zijn in de tijd.
Wij denken in nachten en dagen, in winters, lentes, zomers en herfsten.
Wij denken in tijd: hoe lang nog?

Maar Hij denkt in eeuwigheid, in een eeuwig NU,
zijn komst is NU en niet pas dan, zijn komst is NU,
omdat zijn aanwezigheid NU is. 

Hij staat ons te wachten, dat Licht, 
dat Paaslicht, dat Kerstlicht, dat Levenslicht, dat Scheppingslicht.
De kleuren van de dageraad kondigen het aan:
zijn komst, niet te keren.



En wij: hoe leren wij zijn toekomst? Hoe leren wij zijn toekomst aan?

Door in eenvoud te leven,
door te vertrouwen op de belofte dat Hij komt en al gekomen is,
dat eeuwig NU, zijn Licht, waarin wij verzonken mogen zijn,

in stilte.

zegen

Gezegend ben je omdat de EEUWIGE over jou waakt
gezegend ben je omdat HIJ aan jou denkt,
gezegend ben je omdat ZIJ jou liefheeft

gezegend ben je omdat je wordt gekend in alle kleuren van je zijn
gezegend ben je omdat je geen moment aan haar aandacht ontsnapt

gezegend ben je omdat je nooit kunt vallen uit zijn hand.

Amen


