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overdenking

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

Afgelopen donderdagmorgen zal ik nooit meer vergeten. Wakker schrikken van sirenes, 
veel en van allerlei soort. Een straat vol met blauwe zwaailampen en die enorme 
vlammen, zo dichtbij. Het is bij Erica, de bloemenzaak, hoor ik. De bewoonster erboven is 
in veiligheid. Een heftige situatie is het voor de eigenaars, de personeelsleden, de 
omwonenden. De hulpverleningsdiensten doen het heel goed, wat een zegen dat er 
mensen zijn die zich inzetten om anderen te helpen, soms in heel moeilijke en gevaarlijke 
omstandigheden. Er wordt onderdak geboden in winkels beneden. Je wordt je je 
kwetsbaarheid weer eens heel duidelijk gewaar. 

De bloemen- en interieurzaak is niet meer, althans de winkel. Maar we gaan niet bij de 
pakken neerzitten, zegt de eigenaresse in een interview. Zoeken naar nieuw onderkomen 
voor de tijd die komt, het werk voortzetten en dat in een week dat veel zaken de deuren 
moesten sluiten, met alle gevolgen die dat heeft voor veel ondernemers. 

Onderdak, 
onderkomen, 
woning, 
huis… 
de teksten van vandaag spreken en zingen er over. 

De tent van psalm 19 waarin de zon ontwaakt, als een bruidegom die het bruidsvertrek 
verlaat. 

De woning voor de EEUWIGE, de belofte voor het Huis van David. Wil jij voor mij een huis
bouwen om in te wonen, David? Ik heb toch nooit in een huis gewoond? Al die tijd trok ik 
rond in tent en tabernakel. Maar nu, nu het land in rust is, er een plaats gevonden is om in 
veiligheid te verblijven, nu zal er een huis komen, een huis voor jouw huis, een huis voor 
mijn NAAM, voor altijd

En dan horen we in een lied: Richt op uw woning en roep ons tezamen,/ omring ons met 
uw alvermogend woord,/ wees ons een tempel en roep onze namen. Een woning die dus 
meer is dan een gebouw van hout en steen: een heiligdom waar Gods NAAM verblijft en 
waar zijn heerlijkheid de ruimte vult. 

En dan… eeuwen later, in een heel andere leefwereld en omstandigheid komt er een 
engel aangesneld, en niet zomaar één: Gabriël, de Gabber van God, het huis van Maria 
binnen. Daar in Nazareth, waar zij woont, waar zij is uitgehuwelijkt, een heel jonge vrouw 



nog. Zij wordt gegroet ‘je bent begenadigd, de Heer is met je’. Die schrik van haar, die 
angst ook: wat staat mij te wachten, en waarom ik? Maar ook de troost en de zegen, de 
belofte en die grote hoop: uit jou zal worden geboren Die naam draagt: God-zal-ons-
redden. De belofte die Godzelf ooit aan David  is gedaan, die wordt gestand gedaan: de 
troon van die voorvader, die is voor Hem: tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk 
van Jakob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. 

En nou vertelt het verhaal niet dat die engel vleugels had, het lied dat we hoorden wel, 
maar je kunt je daar misschien iets bij voorstellen: De vleugels van de engel zijn als een 
zegenend dak boven het hoofd van Maria, en de belofte die zij hoort de grond onder haar 
voeten. 

Een huis van liefde zal het zijn, daar waar, zoals ons slotlied zingt, het liefdesmaal gevierd 
wordt, waar we binnengeleid worden in een grote vreugde. 

Maar grote vreugde is er niet momenteel. De betekenis van huis en thuis zijn heeft in dit 
jaar nieuwe moeilijke dimensies er bij gekregen. Je kunt in je huis opgesloten zitten, soms 
is je ruimte tijdelijk een klein kamertje voor jou zelf alleen, in isolement. Je kunt je in je huis
onwennig voelen en de muren komen op je af, als die ene, met wie je met zoveel liefde je 
huis bewoonde is weggevallen. De gevoelens van opgesloten zitten, of afgesneden zijn, 
en dat in de donkerste tijd van het jaar, met al die onheilstijdingen in het nieuws steeds, zo
dichtbij ook. Hoe kun je je weer thuis voelen, thuis in jezelf, in je veiligheid, in je vreugde 
die er momenteel niet is?

De bekende theoloog en pastor Henri Nouwen schreef ooit een erg mooie tekst over thuis 
zijn. Jaren hing deze tekst aan mijn oude koelkast en aan de nieuwe zal ik die ook weer 
hangen, deze tekst:

'Wanneer Jezus zegt: "Blijf met Mij verbonden
zoals ik met jullie", biedt Hij ons een intieme plek
aan, die wij met recht ons 'thuis' mogen noemen.
Een 'thuis' is die plaats of ruimte waarin wij niet
bang hoeven te zijn, ons niet meer hoeven te
verdedigen en waar wij vrij zijn, vrij van zorgen,
vrij van spanningen, vrij van druk. Thuis is daar
waar we kunnen lachen en huilen, omhelzen en
dansen, uitrusten en rustig dromen, eten, lezen,
spelen, kijken naar het vuur in de open haard,
waar we naar muziek luisteren en samen
kunnen zijn met een vriend of vriendin. Thuis
kunnen we uitrusten en herstellen. Het woord
'thuis' brengt een breed scala van gevoelens en
emoties samen in één beeld, het beeld van een 
huis waar het goed is te zijn: het huis van liefde.'

Deze tekst drukt een verlangen uit, een verlangen naar geborgenheid, veiligheid, rust en 
vrede. En dit verlangen is zo diepmenselijk en wordt vooral geraakt als we het tegendeel 
ervaren. Als we ons koud één voor één en ongeborgen voelen, als we ons niet veilig 
voelen in ons eigen huis, als hoofd en hart vol van onrust, zorg en angst is. 



Mij raken de teksten van vandaag, de Vierde Advent, op het moment dat de dagen echt op
z’n kortst zijn, de nachten lang duren en we dit jaar ook nog eens in zo’n ongekende crisis 
verkeren.  

De teksten van vandaag raken mij sowieso om hun poëtische schoonheid, hun dichterlijke 
beeldrijkdom, hun theologische diepgang èn vanwege het feit dat de compositie van 
liturgische teksten zó knap in elkaar steekt. En dat vinden wij niet uit, dat is een gegeven 
van al vele eeuwen traditie, het is een waar kunstwerk, die samenstelling van 
Psalmwoorden, Profetenwoorden, Evangeliewoorden, hymnen en gebeden. 

Waaruit dan vandaag de thematiek van wonen, huis, onderkomen zo naar voren springt. 
En dat is er zo bijzonder aan: hoe hoogverheven de teksten ook mogen klinken en hoe ze 
ook gaan over het hemels firmament en die engel die ook vurig fel komt aangesneld met 
zijn vleugels van sneeuw… het is ook heel aards, heel basaal, heel down to earth. Het 
gaat over het hebben van een onderkomen, één van de meest basale levensbehoeften 
van een mens. 

Hoe kwetsbaar die basale levensbehoefte is… dat is wel gebleken, dat blijkt wel. Maar wat
bijzonder dat het dáár over gaat, over heel eenvoudige, maar o zo niet vanzelfsprekende 
dingen. Mij raakt dat daar oog voor is. Of het nu de EEUWIGE is die in een heel intiem 
gesprek met David spreekt over zijn onderkomen, of het nu Gabriël is die bij het 
eenvoudige meisje Maria op huisbezoek komt.. het gaat over wat mensen ten diepste 
nodig hebben: veilige geborgenheid, het gevoel en het ervaren dat er van ze gehouden 
wordt, de hoopvolle belofte dat er óók betere tijden zullen komen, dat je níet bij de pakken 
neer moet blijven zitten, hoe zwaar en ingewikkeld je gemoed soms ook is. 

En dan: in het duisterst van de tijd word jou gezegd, jou en u en mij: “De Heilige Geest zal 
over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken”. 

Als het meest geborgen dak boven je hoofd. 

Amen 


