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Zondag 11 december 2016 

 derde van de Advent 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 35,1-11 

 

Lied: “Als tussen licht en donker”: lied 452, 1 + 2 

 

Brieflezing: Jacobus 5,7-10 

Evangelielezing: Matteüs 11,2-11 

 

Lied: “O hemellichaam, Jezus”: lied 452,3 

 

Overweging 

 

Wat wij nodig hebben, zegt Jacobus, is een lange 

adem. 

We lezen zijn brief vandaag. Althans, een stukje 

eruit. We doen dat omdat de kinderen dat in de 

kinderdienst ook doen. Meestal horen zij het 

evangelie van de zondag. Vandaag niet: bij hen 

klinken de woorden van Jacobus. En daarom ook 

bij ons. 

 

We hebben een lange adem nodig, zegt Jacobus. 

Wachten op de Heer, dat is werkelijk wachten. We 

weten niet wanneer hij komt. 

Jawel, dat weten we toch? zegt u nu. Hij komt toch 

met Kerst? Met Kerst vieren we toch Gods komst 

op aarde? 

Dat klopt. En we vieren het ieder jaar opnieuw. 

Gods komst op aarde is de kern van het feest. 

Maar het is iets anders of je zijn komst viert met 

Kerst – of dat je zijn komst viert voor jou. Dat 

laatste is veel lastiger te benoemen. Hoe is dat, als 

Gods bevrijding jou overkomt? Hoe is het als iets 

van God in Jezus je leven aanraakt? Het is niet iets 

wat je zelf kunt waarmaken. De kunst is om het te 

verwachten en het welkom te heten. Ook als het 

lang duurt voordat het komt. Of als het anders 

komt dan je verwacht had. 

Geduld, zegt Jacobus. Heb geduld. Wacht af. Hij 

komt, dat weet ik zeker. 

Het is precies waar het in de Advent om draait. Dat 

we het uithouden met het verwachten. Dat we 

afwachten met een lange adem. 

 

De profeten doen het ons voor: die lange adem. 

Jesaja is één van hen. Hij spreekt prachtige 

woorden vol belofte: 

“De woestijn zal zich verheugen, 

de dorre vlakte vrolijk zijn, 

de wildernis zal jubelen en bloeien, 

als een lelie welig bloeien, 

jubelen en juichen van vreugde.” 

Ze lijken wel wat op die woorden van vorige week, 

uit het elfde hoofdstuk. Ik herinner me wat Dio 

Soeteman toen zei. Hij had het over de twee ogen 

waarmee profeten zien. Met het ene oog zien ze 

wat is: de terreur, de oorlog, de armoede, de 

kaalslag. En met het andere oog zien ze wat er 

óók is: een bloeiende woestijn. Ze zien die beide 

werkelijkheden tegelijkertijd en dat is niet 

eenvoudig. Veel makkelijker is het om één oog 

dicht te doen. Om alleen te zien wat er niet goed 

gaat en steen en been te klagen – Jacobus 

waarschuwt voor het destructieve hiervan. Of om 

je oog voor de ellende te sluiten en je enkel bezig 

te houden met je eigen welvaart en geluk, zolang 

als je dat maar kunt volhouden. 

Maar profeten houden het uit met beide ogen 

open. Ze houden het vol verwachting uit. Ze 

hebben een lange adem. 

 

Dat wil niet zeggen dat hen dat licht valt. Zeker 

niet als de Heer totaal anders komt dan je 

verwacht. Als je een bloeiende woestijn verwacht – 

maar wat je ziet is een grassprietje. Als je een 

rechte weg verwacht – maar wat je ziet zijn 

kronkelpaadjes. 

Zo overkomt het Johannes de Doper. Met hart en 

ziel heeft hij daar staan dopen in de Jordaan. Heeft 

hij mensen opgeroepen tot verandering. Heeft hij 

hen voorgehouden dat het voor God niet om 

woorden gaat, maar om daden. Hij heeft 

hartstochtelijk verlangd naar een grote 

schoonmaak, naar de Messias die orde op zaken 

zou komen stellen. Hij heeft de weg voor hem 

begaanbaar gemaakt. Als hij dan oog in oog met 

Jezus staat, zegt iets hem dat dit degene is die 

komen zou – maar alles aan hem is anders dan hij 

verwacht. En dan weet Johannes het niet meer. 
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Date Reitsema liep al langere tijd met vragen rond. 

Hij wist het niet meer. Wat kan ik weten? Wat 

kunnen we verwachten? Bij toeval spraken we 

elkaar daarover, buiten bij zijn huis op een milde 

novemberdag in 2015. Hoe zit dat toch met God, 

vroeg Date zich af. Als hij er is, waarom merken 

we dan niet méér van zijn aanwezigheid? Waarom 

gebeuren er steeds vreselijke dingen die 

mensenlevens kosten? 

Kort geleden pakten we dat gesprek weer op. Waar 

gaan we heen? Waar is God? Waar kunnen we hem 

tegenkomen? En hoe zit het eigenlijk na dit leven, 

is er iets, of is er straks niets meer? De vraag werd 

alleen maar dringender, nu hij zelf dichterbij de 

dood kwam. Hij had er veel moeite mee. “Het is 

allemaal zo ongewis,” zei hij steeds. Het niet-weten 

was moeilijk te verdragen. Maar de laatste weken 

was hij er wel klaar mee om zolang uitgeput op 

bed te moeten liggen. “Waarom duurt het zolang?” 

vroeg hij. Er werd een heel lange adem van hem 

gevraagd. Misschien is wel geen deel van ons leven 

zo ongewis als de grenzen ervan – rond conceptie, 

groei van een kind in de baarmoeder en geboorte 

aan de ene kant; en rond het einde van dit aardse 

leven, rond de geboorte in het niet-aardse bestaan 

aan de andere kant. 

 

Vol benauwde twijfel zit Johannes in de 

gevangenis, waar Herodes hem in heeft gezet. Hij 

vraagt een paar van zijn leerlingen om bij Jezus op 

bezoek te gaan. En om hem de vraag te stellen: 

ben jij op wie de wereld wacht? Het is een 

paradoxale situatie. Johannes vraagt naar de 

bevrijdende daden van de Messias – terwijl hij zelf 

in de kerker zit te wachten op zijn dood. 

Jezus geeft een rechtstreeks antwoord. “Vertel 

hem maar wat je hier hoort en ziet,” zegt hij. Aan 

de mensen om zich heen stelt hij vragen. Hier geen 

rechtstreekse taal, Jezus zet ze aan tot nadenken. 

Hij vraagt naar de verwachtingen die de mensen 

hadden toen ze Johannes gingen opzoeken bij de 

Jordaan. “Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan 

kijken?”, vraagt hij. Naar het wuiven van het riet? 

Nee, natuurlijk niet. Wat dan wel? Een mens in 

rijke kleren? Nee, onlogisch, iemand in rijke kleren 

zit niet bij de Jordaan… Jullie hadden geen idee, 

zegt Jezus. Net zoals Johannes nu geen idee heeft. 

 

Zouden wij, nu, dan wel een idee hebben? Een 

idee van wat er komt? Van wat we kunnen 

verwachten? Een idee van hoe God in onze wereld 

komt? 

Date wist het niet. Natuurlijk niet. En ik ook niet. 

Maar ik sluit niet uit dat Date er iets van heeft 

ervaren. Meer dan ik. Juist in die laatste dagen van 

zijn leven, toen hij als het ware in een soort 

tussentijd zat. Hij was er nog – en toch was hij er 

al niet meer. Soms hoorde hij muziek. Soms zag 

hij iets. Hemelse beelden? Hij knikte, enthousiast. 

Alsof hij nu, net als Johannes als die op de grens 

van de dood staat, een rechtstreeks antwoord 

krijgt. 

 

Ik denk niet dat op dat moment verwachtingen 

uitkwamen. Ik denk dat dit ook voor hemzelf 

buiten elke verwachting viel. Dat hij vroeger heel 

andere verwachtingen had dan wat hij nu hoorde 

en zag. 

We kunnen niet zonder beelden. We kunnen niet 

zonder duidelijke gedachten, wanneer we over God 

nadenken; over wat we van hem verwachten, over 

wat we van het leven verwachten. 

Maar misschien is het wel zo dat onze 

verwachtingen niet zoveel goed doen. Dat ze niet 

de mal zijn waarin God de vervulling zal gieten. 

Dat ze eerder ons zicht op God blokkeren. Dat ze 

werken als oogkleppen, waardoor we niet zien hoe 

hij aanwezig is, terwijl het allang overal ritselt. 

 

Jezus laat Johannes en de mensen om hem heen 

anders kijken. Hij zet onze verwachtingen op hun 

kop. 

“Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer 

komt,” zegt Jacobus. Wees geduldig als de boer. 

Wees geduldig en houd moed. De Heer zal komen. 

 

Muziek 

 

Lied: “O Heer Jesu, God en mense”: lied 478, 4 


