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titel: Verwachting? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Het kan heel leuk zijn om eens aangenaam verrast te worden. Ja, heel leuk en deze 
week kan wel eens een week zijn waarin mensen verrast worden door de goedheilig 
man met zijn knechten, verrast door een leuk geschenk of door aandacht die 10 
misschien niet verwacht is. Aangenaam verrast worden is leuk, maar niet alle 
verrassingen zijn aangenaam. Ik denk eerlijk gezegd, dat we in de regel toch wel 
graag willen weten wat er gebeurt of gebeuren zal. Hoe zal de genezing gaan? 
Graag weet de patient wanneer hij of zij weer kan lopen of aan het werk kan gaan. 
Hoe zal het gaan na de Brexit? Graag weten we de gevolgen voor de economie als 15 
dit of dat gebeurt.  Wanneer komt er bezoek? Liever weten we een tijdstip dan 
kunnen we ons er op instellen. Hoe laat begint de kerkdienst en wat zullen we 
zingen? Zijn er bijzonderheden dan weten we dat graag vantevoren. Dat niet ineens 
de dominee op zijn hoofd gaat staan bijvoorbeeld en ik beloof u dat ik dat niet zal 
doen. Ik zou willen dat ik het kon, op mijn hoofd staan. 20 
Verrassingen zijn niet altijd aangenaam, sterker nog, het onverwachte kan wel eens 
heel bedreigend zijn. Wij mensen zijn soms bang voor dat onverwachte. Want je hebt 
het niet in de hand. Ik las ergens dat één van de grootste angsten de angst is om 
dement te worden. Nog groter dan de angst voor kanker is de angst voor dementie. 
En dat is onder andere omdat dementie er voor zorgt dat je als mens afhankelijk bent 25 
en steeds meer afhankelijk wordt van anderen. En in onze samenleving is het toch zo 
dat het ideaalbeeld is dat een mens vrij is, onafhankelijk, sterk, krachtig, 
zelfvoorzienend en noem het allemaal maar op en wie lijdt aan dementie is niet meer 
onafhankelijk, niet meer krachtig, niet meer zelfvoorzienend, is dat allemaal niet meer 
en dat doet pijn, pijn aan de persoon die ziek is en pijn aan de mensen om hem of 30 
haar heen. Angst voor dementie is echt niet raar. Want dementie zorgt er voor dat de 
dingen op zijn kop gaan staan. En dat maakt onzeker, zeer onzeker. Het lijkt 
waarachtig wel wat op de lezingen van vanmorgen. Lezingen die gaan over angst of 
over dingen die angst aanjagen. In het evangelie naar Lucas gaat het over tekenen 
die er zullen zijn aan de zon en de maan en de sterren en op aarde zullen de volken 35 
sidderen. De hemelse machten wankelen, niets staat meer stevig overeind zoals het 
was en zoals het voor het gevoel moet zijn. Het schudt, het beweegt, er is onrust, 
vragen zonder antwoorden. Ik denk dat degene die lijdt aan dementie hier wel iets in 
zal herkennen. Anderen ook, deze lezingen zijn niet specifiek voor mensen die lijden 
aan dementie, maar zijn wel herkenbaar voor wie aan dementie lijdt.  40 
De profeet Zacharia vertelt over een bijzondere dag, een dag waarop er geen licht 
zal zijn, de hemellichamen verliezen hun glans, alles verdoft en er is in het 
Hebreeuws zelfs sprake van vorst, kou en kilte, geen licht, geen verschil tussen dag 
en nacht. En de Olijfberg zal in tweeën splijten en er ontstaat een breed dal en zo 
zijn er heel wat verrassingen, veel gaat anders dan normaal en gewoon, het is 45 
schokkend, het zet de dingen op zijn kop. Maar het is het einde niet, zoals het niet 
het einde is in de evangelielezing. Er komt een andere tijd, er komt een vervolg, er 
komt toekomst. Zuiver water in Jeruzalem, van oost naar west, zomer en winter als 
de tijd van de oogst. Zuiver water in Jeruzalem en dat was niet vanzelfsprekend 



zoals het in delen van de wereld in onze tijd niet vanzelfsprekend is. Zuiver water, je 50 
mag het letterlijk nemen, het is ook symbool voor reinheid, puurheid, geschenk, je 
mag het drinken als levend water. En de Heer zal koning worden over de hele aarde, 
dat ook. En in het evangelie naar Lucas spreekt men over de mensenzoon die zal 
komen en dat het koninkrijk van God nabij, dichtbij is. Dat is er dus ook, temidden 
van alles van schudt en beweegt, temidden van alles wat onrust brengt en beroering, 55 
temidden van alles wat angst aanjaagt. Gods koninkrijk nabij in de toekomst, in elke 
toekomst, in elke tijd, ook als alles in beweging is en als mensen onzeker worden.  
Ja, toekomst kan onzeker maken, maar deze lezingen willen aangeven dat er om te 
beginnen toekomst is en dat God verbonden is met elke toekomst. God is aanwezig 
in de beroering, God is ook aanwezig in de dementie, God is aanwezig bij ieder die 60 
ziek is, bij ieder die rouwt, bij ieder die afhankelijk is.  
God is aanwezig in de tijd, ook in deze adventstijd die vandaag begonnen is. En 
advent heeft uiteraard te maken met toekomst, en dus ook met verwachting. Advent 
is dromen dat Jesus zal komen, advent is ook bezinning op het bestaan en waar wij 
mensen mee bezig zijn. Advent is ook kijken naar wat deugt en kijken naar wat 65 
anders kan. Advent is ook verwachten en dat raakt aan vragen:wat verwachten wij? 
Wat verwacht u, wat verwacht ik? Wat verwachten we van de dag van vandaag en 
van de dag van morgen? Maakt het ons onzeker omdat we bang zijn voor 
verrassingen? Of maakt het ons benieuwd omdat we benieuwd zijn naar de 
verrasingen die het leven voor ons in petto heeft?  70 
Wat verwachten we van het bestaan? Wat verwachten we van de toekomst van deze 
wereld die ieder jaar een beetje opwarmt? En wat te denken van de voortdurende 
dreiging van geweld in het middenoosten, in Oost-Europa? Wat te denken van het 
opkomende populisme en “eigen-volk-eerst”? Het is niet raar dat mensen bang zijn 
voor de toekomst en bang zijn voor onaangename verrasingen.  75 
Maar dit blijft: God is aanwezig in elke tijd. God was er in de concentratiekampen, 
God was er bij elke verschrikking, God is er op elke dag, op elke bijzondere dag, God 
is er als het niet meer klopt.  
Wat verwachten we en durven we te verwachten? Durven wij het goede te 
verwachten, durven wij te wachten op de toekomst zonder die alvast te willen invullen 80 
met allerlei plannen? 
Durf in verwachting te zijn. Durf te verwachten, durf te wachten, stil te zitten en te 
wachten op wat komen gaat. Ons streven is dat we onafhankelijk zijn, maar dat zijn 
we niet. Geen van allen is onafhankelijk, behalve God zelf. Wij allen zijn afhankelijk 
van God in ons kracht, in onze zwakheid, in ons hele zijn. Wij allen zijn afhankelijk 85 
van God en tegelijkertijd vrij, levend in vrijheid. Dat is nu al zo en dat mogen we 
verwachten.  
Durf te verwachten, durf in verwachting te zijn, het koninkrijk van God is nabij. Er zal 
een kind worden geboren in elke tijd zoals er een kind is geboren met de naam 
Immanuël, God in ons.  90 
Durf in verwachting te zijn, durf benieuwd te zijn. De toekomst is dichtbij. Gods 
koninkrijk ook. Amen.  
 


