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titel: Alerte verwachting 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gard. Een regel uit een lied 
dat ik in mijn jeugd nog wel gezongen heb, de laatste jaren niet meer. Als kind wist ik 
niet goed wat een gard was, en het was ook goed dat ik dat niet wist. Koek kende ik 10 
wel en als kind vond ik het ook wel lekker, ik wist toen nog niet beter. 
Vol verwachting klopt ons hart...en dan gaat het over het heerlijk avondje, het 
sinterklaasfeest. Vol zoetigheid en vervulde hebzucht. Vol verwachting klopt ons 
hart......de lezingen van vanmorgen gaan ook over verwachting maar die is niet direct 
heel zoet, zeker niet die uit de profeet Micha. Want Micha is kritisch, zijn woorden zijn 15 
kritisch. Hij spreekt wel over de Heer die zijn volk zal verzamelen. Hij spreekt ook 
over God die zijn volk de poort laat uittrekken als symbool van bevrijding. Micha 
noemt ook de ongein, dat wat fout is. Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun 
bed boze plannen smeden, bedenken dus. Micha spreekt over het bedenken van 
onrecht en het uitvoeren. De mantel wordt van nietsvermoedende voorbijgangers 20 
afgenomen. De mantel, ja het kledingstuk waarin de arme zich 's nachts wentelt om 
zich warm te houden. Datgene dat je niet mag nemen van iemand, zelfs als hij of zij 
schuld heeft bij je. Zoals degene die het huis wordt uitgezet vanwege schuld in ieder 
geval wel iets van kleding mag houden. Daar lijkt het op en hier noemt Micha dat 
men zich zelfs niet aan deze regels houdt. Onrecht, onrechtvaardigheid aanwezig in 25 
zijn tijd, zo in de 8e eeuw voor Christus, lang geleden dus. 
Vol verwachting klopt zijn hart want hij voorziet toch de bevrijding. Niet dat het een 
soort luilekkerland is, geen heerlijk avondje met vervulde hebzucht. Er zijn wel 
mensen in de tijd van Micha die dat voor ogen hebben. Zij zien het beeld van wijn en 
drank als teken van luxe. Zij worden door het volk als ware profeten gezien, jazeker, 30 
zulke profeten die wil je wel. Maar Micha is anders en ziet het echt anders. Geen 
heerlijk avondje met vervulde hebzucht. 
Micha leefde dus lang geleden. En dan kan het heel verleidelijk zijn om zijn woorden 
af te doen als iets van alleen maar de geschiedenis, voltooid verleden tijd. Iets voor 
in het museum, oude teksten, niet meer actueel, niet meer van betekenis voor ons in 35 
onze tijd. Is dat zo? 
Ik denk dat er wel wat parallellen zijn tussen de woorden van Micha en onze tijd. Hij, 
Micha dus, heeft het onder andere over wat mensen bedenken. Hij noemt de boze 
plannen, maar je kunt natuurlijk veel meer bedenken. En wij hebben ook onze 
denkbeelden, zoals in elke tijd. Ik noem een voorbeeld. Wij, wij Nederlanders, wij 40 
hebben angst voor kleine kinderen, kinderen van ongeveer nul tot vijf jaar. Daar zijn 
wij, Nederlanders, heel bang voor, voor zulke kinderen, namelijk als zij geboren zijn 
in een IS- omgeving, geboren uit ouders die banden hebben met IS. Wij zijn bang 
voor hun gedachtegoed en daarom nemen we deze kinderen liever niet op in ons 
land, ook niet als ze banden hebben met ons land. En dat zit in ons hoofd. Zoals het 45 
eerder in ons hoofd zat dat kinderen van NSB-ers waarschijnlijk niet te vertrouwen 
waren, in ieder geval werd menigeen met de nek aan gekeken. Lang geleden voerde 
ik een gesprek met iemand die lid was geweest van de NSB. Hij was na de oorlog 
gestuurd naar Indië, naar de zogenaamde politionele acties. Hij was daar naar 



toegestuurd als een soort boetedoening. Hij vertelde me dat hij lid was geweest van 50 

wat hij de partij noemde maar dat hij niemand had gedood. Ik leerde toen in dat 
gesprek dat er verschil is tussen een foute keuze die iemand maakt en fout gedrag. 
Toen, in dat gesprek, veranderde mijn gedachtegoed. 
En nu terug naar die IS-kinderen en onze angst voor hun gedachtegoed. Het is heel 
goed mogelijk dat onze angst terecht is. Misschien hebben zij denkbeelden gekregen 55 
die op zijn minst bedreigend zijn. Maar mag je dan ook verwachten dat die 
denkbeelden kunnen veranderen? Mag je bevrijding verwachten zoals Micha die 
verwachtte? En bovendien, wie zegt dat al die kinderen hetzelfde denken? 
En.....er zijn, denk ik, wel meer kinderen met gedachtegoed dat bedreigend kan zijn. 
Als je opgroeit in een crimineel milieu, de kans bestaat dat je als kind gaat leren dat 60 
criminaliteit normaal is en dat geweld normaal is. Het kan ook zijn dat je als kind ziet 
dat het juist anders moet. 
Er zijn wel meer mensen met gedachtegoed dat bedreigend kan zijn. Ik hoorde van 
een voetbalwedstrijd die gestaakt is vanwege aanhoudende racistische en 
discriminerende opmerkingen en gedrag. Oerwoudgeluiden als een donkergekleurde 65 
speler aan de bal kwam, misschien ook wel gehannes of gegooi met bananen. En 
een scheidsrechter staakte de wedstrijd en ik vind dat hij een lintje verdiend. Maar 
waar komt dat nou vandaan, vanuit welke denkbeelden, vanuit welk gedachtegoed? 
Wie verzint deze onzin, deze ongein? En daar kun je ook bang voor zijn als 
samenleving, voor zulk gedachtegoed. Het is dan ook mooi dat er een statement is 70 

gemaakt, verschillende huidskleuren bij elkaar. Het valt me wel op dat het nu ineens 
zo speelt, want dit racisme is met name bij voetbalwedstrijden niet nieuw. Ik heb 
begrepen dat Stanley Menzo, een donkergekleurde keeper bij Ajax, regelmatig zijn 
doel leeg moest maken. En niet omdat de tegenpartij gescoord had, maar omdat er 
bananen in gegooid waren. Hij kon op maandag een bananentaart bakken. Een koek 75 

en een gard ineen. 
Welke denkbeelden zijn er die maken dat mensen in onze samenleving zo in 
huidskleuren denken en zo doen? Welke denkbeelden zijn er die maken dat mensen 
komen tot pestgedrag, van jong tot oud, en dat ligt misschien wel in elkaars 
verlengde? Wie het weet mag het zeggen, maar er is nog heel wat te doen. En ik 80 
spreek de verwachting uit dat wij het redden. Ik spreek de verwachting uit dat IS-
kinderen een plaats krijgen in onze samenleving. Omdat zij kinderen zijn, geboren uit 
hun ouders. Zij hebben gehuild vlak na de bevalling, zij zijn getroost, in hen is ook 
het wonder van het leven aanwezig, ook zij zijn geschapen, zij zijn kinderen van God 
en het moet mogelijk zijn dat in hun gezicht het gezicht van Christus te zien is. Zoals 85 
in het gezicht van elk mens. Ik grijp nu stevig boven mijn macht, maar zo wil ik het 
verwachten.   
Jesus spreekt in het evangelie over de toekomst en daarmee over verwachting. 
Jesus roept op om op te letten, om alert te zijn, om te kijken naar wat is en wat zal 
komen. Jesus spreekt over de mensenzoon die komt en daarmee spreekt hij over 90 
zichzelf als degene die terug zal komen. In symbolische woorden spreekt hij over wat 
er zal gebeuren. En niemand weet wanneer dat zal zijn, alleen God. Maar als het 
moment daar is, zie het dan en reageer. Als het moment daar is, dat er een appèl op 
je wordt gedaan. Als de mens aanwezig is, die ziek is, of naakt, of gevangen, of hoe 
dan ook. Als het moment daar is dat er een appèl op je wordt gedaan om 95 
bijvoorbeeld te kijken naar je eigen gedachtegoed en naar je daden, als de 
medemens je aankijkt en daarmee aanspreekt. En is deze medemens dan een teken 
van Christus? Kijkt Christus je aan door de ogen van de medemens? Kijkt Christus 
ons aan door de ogen van de IS-kinderen? 



Vol verwachting klopt ons hart......wat verwacht jij? Wat verwacht jij voor jezelf, voor 100 

mensen, wat mogen mensen van jou van mij verwachten? 
En als je het niet ziet, dat wat is en wat komt? Jesus noemt toch ook die mensen die 
samen aan het werk zijn en de één wordt meegenomen en de ander wordt 
achtergelaten. Stel dat je verblind bent en het niet ziet.  Ik geloof en ik verwacht dat 
elke tijd de eigen uitdagingen heeft en daarmee de eigen mogelijkheden. En wat je 105 
nu niet ziet, zie je later wel. Zoals dat gesprek met die oud-NSB-er mij de ogen 
opende, op dat moment. Maar ik had het al wel veel eerder kunnen weten. Er kan 
veel, heel veel. 
Verwachten is wachten en uitzien, kijken naar wat is en wat komt. En de ogen zullen 
geopend zijn voor ons. Wij zullen zien wat is en wat komt in de naam van God. 110 
Amen. 
 
 


