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Zondag 17 december 2017 

 derde van de Advent 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 35,1-10 

 

Antwoordpsalm of lied: “De mensen die gaan in het 

duister”: lied 454, 1+2+3 

 

Evangelielezing: Matteüs 11,2-11 

 

Lied: “Want er is een prins geboren”: lied 454, 

4+5 

 

Overweging 

 

Wat zie je? Hoe kijk je? 

Jesaja stelt ons die vraag. En volgens het evangelie 

van Matteüs stelt Jezus ons die vraag. 

De derde zondag van de Advent is het vandaag. Al 

twee adventszondagen waren we vol verwachting. 

Vandaag denken we verder over die verwachting: 

wat zie je? 

 

Verwachting – daarvoor zijn we bij Jesaja aan het 

goede adres. Jesaja ziet allemaal prachtige dingen. 

Jesaja ziet hoe het lente wordt op de meest 

onwaarschijnlijke plek: in de woestijn. Woestijn: 

woord bij uitstek in de bijbel voor de plek waar je 

niet thuis bent, waar je niet kunt wonen. Uit 

woestijn vluchten mensen weg. 

Uitgerekend de woestijn, die plek van kaalslag en 

leegte, wordt als een paradijs. Je hoeft maar te 

kijken, zegt Jesaja, of je zult het zien: “Men 

aanschouwt de luister van de Eeuwige, de 

schoonheid van onze God.” 

 

Ja, maar… 

Er is veel waardoor je ‘ja, maar…’ zou kunnen 

zeggen. Misschien inspireren deze korte dagen 

vóór Kerst daar wel extra toe. En maakt het donker 

buiten dat je je ook vanbinnen donker voelt. Het 

klinkt prachtig, Jesaja, maar dit is geen realiteit! 

Wat ik zie, is duisternis. Zoveel eigenbelang. 

Zoveel graaierij. Zoveel onbeschrijflijke wreedheid 

– denk maar aan de Rohingya in Myanmar: dorpen 

vol mensen worden uitgemoord, mannen en 

vrouwen en kinderen. Denk aan de vele mensen 

zonder dak boven hun hoofd, op de vlucht, met de 

moed van de wanhoop op zoek naar een plek waar 

ze er eenvoudig mogen zijn als mens. 

Dat donker kan ook dichtbij zijn, in jezelf. Door 

een gevoel van zinloosheid. Van leegte. Van 

verdriet; van moeite om op te staan in de kou van 

de ochtend, als je niet weet voor wie of wat je dat 

zou doen. 

 

Ook Johannes in de gevangenis ziet mitsen en 

maren. Hij weet niet wat hij ervan denken moet. 

Hij heeft Jezus ontmoet, hij heeft hem zelf gedoopt 

in de Jordaan. En 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. “Iedere boom die geen goede vrucht 

draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.” 

En hij zei: “Hij zal zijn graan in de schuur 

bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in 

onblusbaar vuur.” Johannes verlangt 

hartstochtelijk naar een grote schoonmaak: naar 

een messias die het onrecht recht zal zetten. Die 

alle onzuiverheid de wereld uit jaagt. 

 

Wie verwachting koestert, maakt beelden. Zoals 

Johannes zich een beeld vormde van Jezus. Zo 

doen we dat voortdurend. Denk aan onze 

kinderen. Je maakt een beeld van je kind. Hoe het 

zal worden. Je geeft het van alles mee, waarden 

en geloof en nog veel meer, en je hoopt dat het 

hem vormt, dat hij er iets mee doet. Maar hij 

wordt anders dan je had verwacht. Houdt er 

andere waarden op na. En kerk en geloof doen 

hem helemaal niets. 

Of denk aan de beelden die we maken van onszelf. 

Hoe snel je kunt oordelen: hè, dat had ik anders 

moeten zeggen! Anders moeten doen! Hoe 

teleurgesteld je kunt zijn in jezelf. En dat dan 

maar afreageert op een ander. Allemaal omdat je 

niet voldoet aan het beeld dat je van jezelf hebt 

gemaakt. 

 

In vertwijfeling stuurt Johannes enkele van zijn 
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leerlingen naar Jezus. 

Jezus hoort hun vraag. “Bent u degene die komen 

zou of moeten we een ander verwachten?” Hij zegt 

niet: “ja, dat ben ik.” Ook vraagt hij niet: “wie zou 

er dan moeten komen, volgens jullie?” Hij 

antwoordt indirect. 

“Kijk wat je hoort en wat je ziet,” zegt hij. En hij 

haalt de profeet Jesaja aan: “Blinden 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.” Wie 

Jesaja kent, hoort diens profetie erin doorklinken. 

En Jesaja zei: “Aanschouw de luister van de 

Eeuwige.” Je hoeft je ogen en oren alleen maar 

open te doen. Dan zie je het. 

 

Wat zegt hij hier, Jezus? Hij zegt niet: kijk naar 

wat ik doe. Het zou kunnen dat hij dat bedoelt. 

Maar misschien bedoelt hij dat helemaal niet. Want 

hij zegt: kijk om je heen en zie wat er te zien is. 

Kijk zoals Jesaja, die alles omkeert: “Het 

verzengde land wordt een waterplas, dorstige 

grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal 

jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet 

en biezen.” 

Hij zegt als het ware: kijk door de narigheid heen; 

door het donker; door de wreedheid. En je ziet de 

vonk. Of, zoals we dat in november op de 

kerkenraadsdag hebben gedaan: kijk eens op een 

andere manier naar wat je ziet. Probeer te zien hoe 

elk probleem dat je ziet, ook kansen in zich bergt. 

 

En dan stelt Jezus op zijn beurt vragen. De ene 

vraag na de andere. Nadrukkelijke vragen. “Waar 

zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het 

wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan 

gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? 

Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke 

kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? 

Een profeet?” 

Je moet wel goed kijken, zegt hij. En luisteren. 

Oren en ogen open. Je ziet het niet zomaar. Neem 

deze stal. Daaraan zie je niet zomaar vanzelf hoe 

die tot stand is gekomen. Dat er uren aan gewerkt 

is. Door een professionele timmerman. Door 

vrijwilligers. Maar als je wel goed kijkt, zie je het. 

Zie je de aandacht die hierin is gestoken. Zie je 

liefdewerk. 

 

En zo is er veel. Je ziet ze over het hoofd, die 

dingen die ertoe doen. Soms moet je erop 

gewezen worden. 

Open je ogen! zegt Jezus. Niet om te zien of je wel 

krijgt wat je verwachtte – want hoe vaster omlijnd 

jouw verwachtingen, hoe groter je frustratie. Maar 

om te zien wat je zomaar toevalt. 

Zien we alleen wat we verwachten? Zien we enkel 

wat voldoet aan het beeld dat we zelf gemaakt 

hebben? 

Of kunnen we echt open kijken? Kunnen we zien, 

ook als iets anders blijkt te zijn dan we 

verwachten? Wat zie je? Hoe kijk je? 

Onze verwachtingen zijn niet de mal waarin God 

de vervulling zal gieten. Ze zijn eerder de 

oogkleppen waardoor we het heil niet zien terwijl 

het al overal ritselt. 

 

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: “Wij speuren in het duister” (t. Gert Jan de 

Bruin, m. Christiaan Winter; Op de vleugels van 

een lied 22) 


