
 

 
Zondag 4 december 2022 

 tweede van de Advent 

 

dwars door de wolken heen… 

 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 11,1-10 

 

Lied: ‘De nacht loopt ten einde’: lied 460, 5 en 6  

 

Evangelielezing: Matteüs 3,1-12 

 

Acclamatie: ‘Zuivere vlam’: lied 458 - driemaal 

 

Overweging 

 

Is het met God zoiets als met Sinterklaas? 

Kom je er op een bepaalde leeftijd achter dat het maar 

een verhaal is? 

Zo van: Sinterklaas bestaat niet. God bestaat ook niet. We 

doen alsof. We spelen een spel. Een spel dat vooral leuk 

en zinvol is als je kleine kinderen hebt. Maar als die 

kinderen groter worden, laat je het spel achter je. Je 

neemt ze niet meer mee naar de kerk. Willen ze tenslotte 

zelf ook niet meer. Je viert geen kerkdiensten meer met 

ze. Net zoals je geen Sinterklaas meer viert met zakken vol 

cadeautjes.  

 

Is het met God zoiets als met Sinterklaas? 

Als onze God op Sinterklaas lijkt, dan wel. Als hij lijkt op 

een oude man met een lange witte baard die maar één 

doel in het leven heeft: cadeautjes brengen aan zoete 

kinderen – dan wel. Want dan kom je er op een bepaald 

moment achter dat hij niet bestaat. Als God lijkt op 

Sinterklaas, aan wie je een verlanglijstje kunt geven. Van 

wie je hoopt dat hij iets van dat lijstje in je schoen doet. 

Ja, dan kom je erachter dat hij een verzinsel is. 

Er is geen God die cadeautjes in schoenen stopt. Er is 

geen God die goede mensen beloont met geluk en 

rijkdom en gezondheid – en slechte mensen straft met 

ziekte en ellende. Die God bestaat niet. Dat kun je lezen in 

het nieuws. Horen op het journaal. Dat zie je om je heen. 

Natuurrampen en ziektes, ongeluk en verdriet, ze treffen 

iedereen. Het leven is niet rechtvaardig. Wie toevallig in 

oorlogsgebied woont moet vluchten. Wie toevallig 

geboren is in een sloppenwijk in India, de tweemiljoen 

kinderen over wie pastor John Kalathil schrijft in de 

nieuwsbrief, heeft niet veel kansen. 

 

En toch – toch heeft onze God wel iets weg van 

Sinterklaas. Ook hij geeft cadeaus. 

Johannes heeft het erover. Matteüs schreef het op. Gods 

cadeaus, dat zijn de vruchten in ons leven. 

 

Maar hoe zit dat dan? Als Johannes van vruchten spreekt, 

klinkt dat toch vooral dreigend? 

‘Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig 

zijn,’ zegt Johannes. ‘Iedere boom die geen goede vrucht 

draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ 

Dat klinkt, alsof goede vruchten door onze inspanning 

moeten ontstaan. Alsof je vooral je best moet doen om 

vruchten voort te kunnen brengen. Alsof je vooral 

wilskracht en inzet nodig hebt om vrucht te kunnen 

dragen. Dát is wat we denken bij vruchten. 

 

Maar er is ook een andere manier om naar vruchten te 

kijken. Een meer ontvangende manier. Een vrucht – is dat 

niet iets wat je zomaar aantreft? Gratis en voor niets. 

Zoals de appels aan een boom; de bessen aan een struik; 

de graankorrels in de aren.  

We maken ze mee, die vruchten. Op veel verschillende 

manieren. Loop je wel eens hard? Na een eind hardlopen 

kun je je opgefrist voelen en vol nieuwe energie. Of je 

hebt een goed gesprek met iemand. Dat kan iets met je 

doen. Je kunt daarna soms merken dat je meer aandacht 

hebt; dat je meer liefde en mildheid voelt. Je kunt een 

blijdschap voelen die je daarvoor nog niet had. 

Vruchten zijn niet een kwestie van jouw eigen wilskracht. 

Ze zijn er zomaar. Je treft ze aan. Ze zijn een cadeau. Een 

stukje van God voor jou. 

Er is een oud lied in ons liedboek dat hierover spreekt: 

‘wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest?’ Ik 

dacht altijd dat het hier ging om hard werken. Om goed je 

best doen. En dat dan die vruchten zouden groeien. Maar 

bedoelt Willem Barnard dat hier? Ik denk het niet. Hij ziet 

die vruchten als genade. Als gave van God. Je kunt ze niet 

door jouw wilskracht tevoorschijn toveren. Ze ontstaan, 

ze worden je gegeven. Zomaar. 

 

God is geen Sinterklaas die je een vriendelijk klopje op je 

hoofd geeft als je een mooi liedje hebt gezongen. Onze 

God is een God die zichzelf uitdeelt. Gratis. Op 

symbolische wijze vieren we dat volgende week, in de 

maaltijd van de Heer. We horen het vandaag in de 



woorden van Jesaja: ‘uit de stronk van Isaï schiet een telg 

op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei’ – zomaar. 

 

Kom tot inkeer, zegt Johannes. God is zoveel dichterbij 

dan je denkt. Je hoeft alleen maar zijn paden recht te 

maken, dan zul je hem zien. Je hoeft enkel de weg voor 

hem begaanbaar te maken. Open je ogen en open je oren. 

Met je zintuigen, met je verstand en met je ziel kun je 

open staan voor wat je zomaar ontvangt. 

 

Ik denk aan wat Anna me vertelde. Lange maanden was 

ze geveld door Long Covid. Ze was erg benauwd. Kon nog 

maar heel kleine stukjes fietsen of lopen. Ze had altijd een 

goede conditie gehad, maar daar was weinig meer van 

over. De benauwdheid zorgde voor vermoeidheid. ’s 

Avonds lag ze om acht uur in bed. Ook overdag zocht ze 

soms haar bed op. Proeven en ruiken kon ze bijna niet 

meer. En sommige geuren die ze vroeger heerlijk vond, 

vond ze nu vreselijk – zoals de geur van koffie.  

Het is nu ruim een jaar later. Haar oude geur en smaak 

heeft ze nog steeds niet terug. Met de benauwdheid gaat 

het gelukkig wel wat beter. Haar spierkracht bouwt ze 

met hulp langzaam weer op. Laatst sprak ik haar. Ze 

vertelde over de moeilijke tijd die ze had doorgemaakt en 

waar ze nog steeds in zit en hoe het nu met haar gaat. Ze 

zei: ‘Dit jaar heeft me ook iets gegeven. Ik gunde mezelf 

nooit de tijd. Maar nu heb ik geleerd om dat wel te doen. 

En om daar tevreden mee te zijn en mezelf niet steeds 

aan te zetten tot actie. Ik kan nu stil zitten kijken naar de 

mezen op de vetbol. Gewoon genieten van het moois dat 

ik zie. Of van lezen. Dat kon ik vroeger niet.’ 

 

Kunnen we dat ook zonder ziek te worden, vroeg ik me af; 

kunnen we ons zo openstellen dat we die vruchten zien? 

Wat vraagt dat van ons?  

Omkeer, zegt Johannes. Inkeer, zegt hij. Keer je naar 

binnen. Neem de tijd om te zien, te voelen, te horen, te 

ervaren. Keer je naar binnen en zie hoe het met jezelf zit. 

Kijk naar je eigen hart; naar hoe je omgaat met de dingen. 

Zijn de wegen in je hart open, of liggen er rotsblokken in 

de weg? Zijn de wegen begaanbaar, of zitten ze vol 

kuilen? ‘Maak de weg van de Eeuwige gereed, maak recht 

zijn paden.’ Wat je jezelf aandoet, en wat je een ander 

aandoet, vind je terug in je eigen hart. Doe er iets mee. 

Maar sla het niet op. Wat je in je hart en geheugen 

opslaat aan missers, van jezelf of van anderen, is kaf. En 

waarom zou je daar je hart mee vullen? 

En het werkt niet als je je zelfvoldaan voelt. Als je denkt 

dat je er al bent. Als je nergens meer van opkijkt en je 

nergens over verwondert. Als je anderen de les leest over 

hoe ze moeten leven en intussen zelf buiten schot blijft. 

Als je denkt alles al gezien te hebben en alles al te weten. 

Dat, zegt Johannes, is wat júllie doen: jullie Farizeeën en 

Sadduceeën. De zelfgenoegzaamheid straalt er bij jullie 

vanaf. 

 

Gelukkig, zegt Johannes, komt er iemand na mij die écht 

de weg kan wijzen. ‘Ik ben het zelfs niet waard om zijn 

sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de 

heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in zijn hand, 

Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur 

bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden in 

onblusbaar vuur.’ 

Kaf hoort bij groeien. Maar als het graan rijp is, mag het 

weg. Dan gaat het om de vruchten. Om de graankorrels 

die er zomaar blijken te zijn.  

 

Misschien dacht je ooit over God als een soort 

Sinterklaas. Een oude man met een lange witte baard aan 

wie je je verlanglijstje geeft. Dat is een veilige gedachte 

en het hoort bij een kindergeloof. Het is een gedachte als 

kaf die het koren beschermt terwijl het opgroeit en rijp 

wordt. 

Maar nu ben je groot. Je hebt het kaf niet meer nodig. 

Kijk en voel en hoor, luister met je zintuigen en je 

verstand en je ziel – en ontdek de cadeaus van God. Die 

er zomaar zijn. Gratis. 

 

 

Muziek: bewerking van Jan Zwart voor viool en orgel van 

het lied ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 

 

Lied: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’: lied 442 


