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Zondag 9 december 2018 

 tweede van de Advent 

 
Lezing uit de profetie: Maleachi 3,1-4 

 

Antwoordlied: ‘Een schoot van ontferming is onze God’: 

lied 158b 

 

Evangelielezing: Lukas 3,1-6 

 

Acclamatie: ‘Bereid dan voor zijn voeten’: lied 439, 2 en 4 

 

Overweging 

 

Wat spijtig eigenlijk, dat we de evangelist Lukas niet 

hebben gekend. 

Het lijkt me zo’n leuke man. Zo vol humor. Neem het 

verhaal waarin hij God vergelijkt met een vrouw die met 

haar achterste in de lucht alles afstoft en omkeert om die 

ene munt te vinden die ze is kwijtgeraakt. Een mens met 

veel gevoel voor hoe je een verhaal vertelt – denk aan het 

Kerstverhaal. Het is na 2000 jaar nog steeds populair en 

niet alleen in kerkelijke kring. En met gevoel voor 

omkering. Neem bijvoorbeeld het verhaal van de 

‘verloren zoon’. De eígenlijke verloren zoon blijkt niet 

degene te zijn die van huis wegging, maar degene die 

thuis bleef. 

 

En neem het verhaal van vandaag. Ook weer vol humor 

en omkering. Lukas zet groot in! Een hele serie 

belangrijke mensen passeert de revue. Je raakt gewoon 

buiten adem van die hele lijst. “In het vijftiende jaar van 

de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus 

Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, 

zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en 

Trachonitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en 

Kajafas hogepriester waren…” 

Natuurlijk, Lukas doet dit om het moment in de tijd te 

bepalen. Er was nog geen vaste jaartelling. Zoals wij 

zeggen dat dit jaar ‘2018 na Christus’ of ‘2018 van de 

gangbare jaartelling’ is, zo was dat er toen nog niet. 

Maar hij had het veel simpeler kunnen doen. Hij had 

kunnen volstaan met ‘in het vijftiende jaar van de 

regering van keizer Tiberius’. Maar nee, hij noemt alle 

hoogwaardigheidsbekleders die hij maar kan verzinnen. 

De hele politieke en religieuze elite. Waarom? Om 

daarna te kunnen schrijven: … toen “richtte God zich in 

de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.” 

Het is zo verrassend. En het is hilarisch. Tot wie kan God 

zich het beste richten, met wie kan hij zaken doen? Met 

de keizer misschien. Die heeft veel invloed! Of met de 

hogepriesters? Onder de gelovige joden heeft wat zíj 

zeggen en doen wellicht meer impact. Maar nee! Hij richt 

zich tot Johannes! Een woestijnmonnik. Een kluizenaar. 

Een man in een kameelharen mantel die beslist niet 

behoort tot de 500 meest invloedrijke personen in Israël. 

 

Lukas moet de profeten Maleachi en Jesaja in gedachten 

hebben gehad. En bij de mensen voor wie hij schrijft, 

roept hij hun woorden wakker. Die woorden over een 

engel, een bode, die de weg komt vrij maken. De weg 

voor de Messias, de gezalfde Gods; de weg voor God zélf. 

De weg die ons uitzicht en toekomst geeft. Wat voor 

beeld hebben mensen bij die engel, die boodschapper? 

Een beeld van iemand van hoge komaf die veel invloed 

heeft en die iets bereiken kan in deze wereld? 

In één keer zet Lukas die beelden op hun kop. Hier komt 

hij, die engel, die boodschapper, schrijft hij. Het is een 

heel gewone man. Een zoon van een dorpspriester. 

Kortom: iemand als jij en ik. 

 

Wanneer we tot ons door laten dringen wat Lukas daar 

met humor vertelt, is het niet niks. Hij zet onze beleving 

op zijn kop! 

Wie van ons voelt zich nooit machteloos, als hij de 

nieuwsberichten hoort op het journaal? Wie heeft er 

nooit het idee dat we als onbetekenende, kleine mensen 

in Hoevelaken geen invloed hebben op wat er in de 

wereld gebeurt? Wie heeft nooit het gevoel dat wat wij 

doen voor een ander, neem bijvoorbeeld onze steun voor 

de Queen of Peace Highschool in Oeganda, niets 

voorstelt bij alle narigheid die er wereldwijd is? Ik heb de 

afgelopen week een paar keer met die gedachte in mijn 

hoofd naar het journaal van acht uur geluisterd. Wat een 

verdriet. Klimaatdoelstellingen die niet worden gehaald. 

CO2-uitstoot die wereldwijd niet daalt, maar juist stijgt. 

Het Belgische kabinet dat dreigt te struikelen over een 

vluchtelingenkwestie. Veel maffia-arrestaties die echter 

slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn, de grote 

misdaad gaat gewoon door. En nog veel meer. En wat 

kan ík eraan doen…? 

 

In een paar zinnen schetst Lukas een heel andere 

werkelijkheid. Het is onzin om je machteloos te voelen, 
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zegt hij. Niet de grote machthebber, maar de 

onbetekenende enkeling maakt het verschil. De mensen 

die het nieuws niet halen, wijzen de weg. 

Zoals Johannes. Hij heeft een boodschap: maak de weg 

voor God recht! Dat is wat jij kunt doen. Hoe? Door ‘een 

doop van bekering tot loslating van zonden’, staat er. 

Loslating van zonden – het was voor mij een verrassing 

om dit zó te lezen. Om niet ‘vergeving van zonden’, maar 

‘loslating van zonden’ te lezen. Bij ‘vergeving van zonden’ 

denk ik al gauw aan iets passiefs. Iets wat ik moet 

ontvangen van een ander, of van God, en niet zélf kan 

doen. Maar het woord dat hier in het Grieks staat, is veel 

minder passief. Het heeft de betekenis van loslaten, 

wegdoen, achter je laten. Dat doe je zélf. 

 

Achter je laten wat je fout hebt gedaan. De blunders die 

achter je liggen, loslaten. Je niet langer laten verlammen 

door schuld, door schuldgevoel, door machteloos 

worstelen met wat nooit meer rechtgezet kan worden. 

Dat is waar het Johannes om te doen is. 

 

Het klinkt mooi – maar niet gemakkelijk. Lukt het mij om 

los te laten wat ik niet meer veranderen kan? 

Ik denk aan verlammende nieuwsberichten. Aan de 

tragiek van mensen die op de vlucht slaan voor geweld of 

armoede en nergens gewenst zijn. Aan de wereldwijde 

CO2-uitstoot die niet daalt, maar stijgt. Hoe kan ik die 

achter me laten? Is het dan de bedoeling dat ik me er 

niets meer van aantrek? Dat ik mijn kop in het zand 

steek? 

De bedoeling is omkeer, zegt Johannes. Een nieuwe kijk 

op de werkelijkheid. Niet onverschillig worden en je 

nergens meer iets van aantrekken, maar met open blik 

naar werkelijkheid kijken – en zien wat de 

onbetekenende enkeling doet. Wat jij zelf doen kunt. De 

bedoeling is advent – verwachting. 

 

Je zou het ook de weg van de verwondering kunnen 

noemen. Verwondering is: open staan. Het denkbeeld 

loslaten dat alles toch al vastligt en dat er toch niets 

veranderen kan, dat alles al is geprobeerd en dat niets 

werkelijk helpt. Willen kijken naar de kleine signalen van 

hoop. Serieus nemen van ervaringen die het journaal niet 

halen. Je ogen open houden voor wat dichtbij gebeurt – 

tussen mensen onderling. Doe ik dat? Kan ik dat? Wil ik 

dat…? 

 

Laat ze achter je, die vaste denkbeelden en die blunders 

en misstappen, zegt Johannes. Laat ze los, die zonden. 

En je zult zien hoe God redding brengt. 

 

 

Muziek 

 


