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Zondag 11 december 2022 

 derde van de Advent 
 

dwars door de wolken heen… 

 
Verhaal voor de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 
Kennen jullie dat spelletje? 
Hier bijvoorbeeld zouden we het kunnen doen… Ik zie, ik 
zie wat jij niet ziet en het is…  
(kinderen laten raden) 
In het bos heeft Mees bedacht dat ze dit gaan doen. Met 
z’n allen zitten ze bij het huis van Mier. En ze drinken 
thee. 
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is… wit!’ zegt Mees. 
‘Oh dat moet makkelijk zijn!’ roept Mier, ‘er is hier bijna 
niets wit!’ 
Allemaal kijken ze heel goed om zich heen. 
Na een tijdje zegt Merel: ‘ik zie helemaal niets wits.’ 
‘Ik ook niet,’ zegt Musky. 
‘Ik wel!’ zegt Mees. 
Weer kijken ze goed om zich heen. 
‘Nou, ik weet het niet, maar volgens mij houd je ons voor 
de gek,’ zegt Muis. 
‘Ja dat denk ik ook,’ zegt Musky. 
‘Nee hoor, het is er echt!’ zegt Mees. ‘Ik kijk er nu naar.’ 
Allemaal kijken ze in de richting waar Mees naartoe kijkt. 
Alleen Musky weet niet waar hij kijken moet. Want Mees 
kijkt naar hém. 
‘Waarom kijk je naar mij?’ vraagt Musky. ‘Ik heb helemaal 
niets wat wit is.’ 
‘Jawel hoor,’ zegt Mees. 
Niemand weet waar Mees het over heeft. 
‘Zeg het maar,’ zegt Muis, ‘we geven het op.’ 
‘De tanden van Musky!’ roept Mees. 
Even is het stil. Dan roepen alle dieren door elkaar heen. 
‘Dat is niet eerlijk!’ 
‘Dat is onzichtbaar!’ 
‘Dat zie je alleen als Musky zijn mond opendoet!’ 
‘Dat kon ik niet zien!’ 
‘Dat is veel te moeilijk!’ 
 
Wat denken jullie…? 
 
Dit verhaaltje maakt in elk geval één ding duidelijk: wat de 
één wel ziet, ziet de ander niet. We zien niet allemaal 
hetzelfde. 
Jullie horen van Anja een verhaal over Jozef. Hij ziet ’s 
nachts iets heel bijzonders – iets wat hij alleen kan zien. 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 35,1-10 
Evangelielezing: Matteüs 11,2-3a 
 
Lied: ‘Zijt Gij waarop de wereld wacht’: lied 446, 1-4 
Vers 1+3 allen; 2+4 mannen 
 
Vervolg evangelielezing: Matteüs 11,7-11 
Acclamatie: ‘Kom Heer, op wie de wereld wacht’: lied 
446,5 
 
Overweging 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 

Wat zien we? 
We zien een donkere wereld. Oorlog. Toenemende 
armoede. Migratiecrisis. Problemen door de hoge 
energiekosten. Milieuproblemen. 
We verlangen naar licht, zegt de nieuwsbrief bij de 
verbeelding van deze Adventstijd. We verlangen naar 
licht, naar God. 
Zien we God in ons leven? In de wereld om ons heen? Of 
zien we vooral donkere, dreigende wolken? 
 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 
Jesaja ziet heel veel moois. Op een onmogelijke plek. In 
de woestijn ziet hij bloemen tot bloei komen. 
Onmogelijk? 
Nee, het kan! Ik heb eens een natuurfilm gezien waarin 
dat gebeurde. Je weet niet wat je ziet. Na een flinke 
regenbui vindt er iets heel bijzonders plaats. Direct 
ontkiemen alle zaden die maanden, misschien wel jaren 
hebben liggen wachten. In enkele uren tijd ziet die hele 
dorre vlakte er totaal anders uit. 
Maar bijzonder is het wel. Als je zoiets ziet, kun je je ogen 
bijna niet geloven. Zo zal het ook zijn wanneer je God 
ziet, zegt Jesaja.  
 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 
De leerlingen van Johannes hebben vragen. Johannes ziet 
niet goed wie die Jezus nou voor iemand is. Hij had 
verwachtingen. Hij had een beeld van Jezus. Hij heeft 
Jezus ontmoet, hij heeft hem zelf gedoopt in de Jordaan. 
Zijn verwachtingen zijn hooggespannen. Hij ziet iemand 
voor zich die rigoureus te werk zal gaan. “De bijl ligt al 
aan de wortel van de boom,” heeft hij volgens Matteüs 
geroepen, we hoorden het afgelopen zondag. “Iedere 
boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en 
in het vuur geworpen.” Johannes verlangt hartstochtelijk 
naar een grote schoonmaak: naar een Messias die het 
onrecht recht zal zetten. Die alle onzuiverheid de wereld 
uit jaagt. 
Maar Jezus past niet goed in dat beeld, past niet goed bij 
het verlangen van Johannes. 
 
‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien,’ zegt Jezus 
tegen de leerlingen van Johannes. En dan citeert hij op 
een vrije manier enkele woorden uit Jesaja: ‘blinden 
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kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met 
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer 
horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het 
goede nieuws bekendgemaakt.’ Kijk maar naar wat je 
ziet… 
 
En even later heeft hij het opnieuw over ‘zien’. ‘Waar zijn 
jullie in de woestijn naar gaan kijken?’ vraagt hij de 
mensen om hem heen. Naar de wind? Nee, natuurlijk 
niet. Maar waarnaar dan wel? Naar iemand die rijk 
gekleed ging? Ook niet. Die zie je daar niet. Wat zijn jullie 
dan wél gaan zien? Een profeet?  
Al die vragen – ze lijken erop te duiden dat men geen idee 
had. Net zo min als Johannes wist wat hij in Jezus moest 
zien.   
 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 
Weten wíj wel wat we zien? 
Goede vraag. Vaak zien we alleen wat we al kennen. Wat 
onbekend is, daar hebben we geen woorden voor. Dat 
kunnen we niet plaatsen en we kunnen er niet over 
vertellen. 
Volgens de overlevering is daar een aardig verhaal over. 
Antropologen lieten aan de leden van een primitieve stam 
in Papoea Nieuw-Guinea filmbeelden zien van Manhattan. 
Een uur lang kregen ze scènes te zien van mensenmassa’s, 
wolkenkrabbers, auto’s, snelwegen en vliegtuigen. 
Achteraf werd hun gevraagd: wat zagen jullie? Hun 
antwoord: een kip. 
Wat? Hoezo een kip? Waar dan? Het was toch een film 
over New York? Maar inderdaad, toen de onderzoekers 
de film nog eens nauwkeurig bekeken, zagen ze het: heel 
even liep er een man met een kip door het beeld. 
Alleen die kip werd door de oerwoudbewoners herkend. 
Alleen die konden ze thuisbrengen. Alle andere beelden 
gingen het ene oog in en het andere uit. Er was geen 
haakje in het brein waaraan ze die konden ophangen. Er 
was enkel een plekje voor de kip. 
Zou dat voor ons niet hetzelfde zijn? 
 
Wat wij zien is bovendien een selectie. Zeker als we 
ergens op focussen. Onze focus maakt dat we dingen niet 
zien en andere juist wel zien.  
Mensen in zwarte kleren en mensen in witte kleren 
speelden eens een balspel tegen elkaar. Toeschouwers 
moesten tellen: hoe vaak hadden de zwart geklede 
mensen de bal? En hoe vaak de in het wit geklede? 
Tijdens het spel liet men iemand over het veld lopen die 
als gorilla was verkleed. Na afloop vroeg men de 
toeschouwers: ‘hebben jullie de gorilla gezien?’ Gorilla?? 
Er was helemaal geen gorilla geweest! Hoe kwamen ze 
daar nou bij? De toeschouwers zagen daarna een opname 
van de wedstrijd. En waren stomverbaasd toen ze zagen 
dat er inderdaad een als gorilla verkleed iemand over het 
veld liep. 

De verbeelding geeft dit symbolisch weer. Wat zie je? Zie 
je heel veel donkere wolken? Of zie je een licht dat 
schijnt? 
 
En hoe zien we onszelf? Hoe zien we elkaar? 
We zien wat we willen zien. We zien wat we verlangen te 
zien. We zien wat we verwachten te zien. 
Bij verliefdheid is dat heel duidelijk. Je ziet wat je verlangt 
te zien in de ander. 
Maar ook op andere momenten gebeurt dit. We maken 
beelden. We passen de ander in het beeld dat we van 
hem of haar hebben. Je denkt bij voorbaat: opletten, 
anders loopt hij over me heen, hij wil altijd de baas zijn. 
Of: zij weet nooit wat ze wil, ze heeft geen ruggengraat. 
Maar zien we de ander dan nog? 
 
We maken beelden van elkaar. Zoals Johannes zich een 
beeld vormde van Jezus.  
We maken ook beelden van onszelf. We oordelen, ook 
over onszelf. We willen aan een verwachting voldoen; we 
willen een standaard halen; als dat niet lukt, zijn we 
teleurgesteld. Het liefst zien we alleen het perfecte 
plaatje. En willen vaak niet zien wie we werkelijk zijn. 
 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 
Het evangelie vertelt ons vandaag hoe we ‘het’ niet zien. 
Zoals Johannes Jezus niet ziet. Zoals de mensen niet 
weten wat ze in Johannes zien. 
Als Johannes, en zijn volgelingen, en de mensen om Jezus 
heen niet weten wat ze zien – zouden wij dat dan wel 
weten? Zouden wij dan wel een idee hebben van hoe 
God onze wereld aanraakt? 
 
Jesaja roept: kijk goed! Let op. Aanschouw. Dan zul je het 
licht zien dat door de wolken kiert. Dan zul je zien hoe de 
woestijn gaat bloeien als een lelie. De bloeiende woestijn: 
een metafoor voor God. 
Kunnen we met een open blik kijken? Kunnen we zien 
wat niet in ons kader past? Kunnen we de gorilla zien? 
Of zien we alleen wat we verlangen en verwachten? Zien 
we enkel wat voldoet aan het beeld dat we zelf gemaakt 
hebben? Dan is het geen wonder als we God niet zien. 
Onze verlangens en verwachtingen zijn niet de mal 
waarin God zichzelf zal gieten. Ze zijn eerder de 
oogkleppen waardoor we Gods heil niet zien terwijl het al 
overal ritselt. Ze zijn de oogkleppen waardoor we niet 
zien hoe de woestijn bloeit en het licht kiert – nu al. 
 
In zijn boek ‘God zijn – een oefening in bescheidenheid’ 
schrijft Jean-Jacques Suurmond: “Zolang ik U actief zoek 
verbergt U zich, omdat ik dan uit ben op een specifieke 
ervaring, een beeld van U. Alleen aandacht voor (…) mijn 
gewone werk, of zelfs de doffe mist waarin ik soms ’s 
morgens uit bed stap, opent mij voor U.” 
 
Muziek 
Lied: ‘Niet is het laatste woord gesproken’: lied 818 


