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Zondag 1 december 2019 

eerste van de Advent 

 

Lezing uit de profetie: Micha 2 

 

Lied: ‘De mensen die gaan in het duister’: lied 454, 1+2+5 

(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 

 

Evangelielezing: Matteüs 24,32-44 

 

Acclamatie: ‘Zuivere vlam’: lied 458a (tweemaal) 

 

Overweging 

 

Deze zondag valt in een tijd van overgang. Net als de 

dagen van de komende week. Overgang van het ene naar 

het andere feest. 

Je merkt het om je heen. Jonge kinderen zijn vol 

verwachting. Sinterklaas brengt de mooiste cadeaus. 

Drukte van belang in de winkels. In de binnenstad zit je 

vast tussen busjes vol online bestelde artikelen. 

Pepernoten en chocoladeletters liggen overal in de 

schappen. 

Tegelijk zie je de kerstverlichting opgloeien. In de huizen, 

wanneer je ’s avonds door de ramen bij mensen naar 

binnen kijkt. Op facebook. Kerstbomen worden al volop 

verkocht. Het is een drukte van belang. Eerst Sinterklaas 

nu. Dan op naar Kerst. 

En wij, we raken steeds meer opgeslokt door de drukte. 

Van twee feesten. Eerst het één, dan het ander, maar 

voor sommigen al tegelijk. Van normaal druk in november 

gaan we naar erg druk in december. Ineens bedenk je: 

nog maar ruim drie weken en dan is het Kerst! En de 

stress grijpt je naar de keel. 

 

Ook het kerkelijk jaar kent op dit moment een overgang. 

Het groen is veranderd in paars. De zondagen door het 

jaar gaan over op de voorbereiding voor het Kerstfeest. 

En terwijl er in de wereld nog evenveel onrecht is als 

vorige week, en terwijl er ook onder ons ziekte en verdriet 

zijn, steken we voorzichtig een licht aan. Hoe de duisternis 

ons ook omringt. 

 

Voorzichtig steken we een licht aan. In de wereld. In de 

harten van mensen. Kinderen zijn er op dit moment voor 

aan het werk. Na de dienst zullen ze lichtjes bij mensen 

thuis brengen. 

Maar intussen is duisternis een terugkerend refrein in de 

lezingen van vanmorgen. 

Even heeft Jezus het over een uitbottende vijgenboom. 

Over de naderende zomer. Maar dan wordt zijn toon 

donker. Hij roept op tot waakzaamheid. De Mensenzoon 

komt als een dief in de nacht. 

En ook Micha zet somber in. Vanmorgen klinken harde 

woorden aan het adres van wie veel heeft en alleen nog 

maar meer wil hebben. Waar het eigen leven het één en 

al wordt, lijden wij aan een bekrompen en ingekrompen 

visie op het bestaan. Of eigenlijk is er helemaal geen 

sprake van een visie. Het is eerder een verblinding. Een 

verblinding waartoe we kunnen worden verleid. Door de 

cultuur waarin we leven. Door de drukte die ons opslokt. 

Verblinding die alle waakzaamheid verdringt. 

 

Als Jezus spreekt over ‘de dagen voor de vloed’, doelt hij 

hier op. Op de overvloed vóóraf aan de vloed, overvloed 

die verblindend werkt. “Want zoals men in de dagen voor 

de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met 

trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach 

de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed 

zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal 

het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt...” 

 

Straks zingen we een lied. Vooral het vijfde vers ervan 

raakt me. ‘Wij zagen God verloren staan…’ De woorden 

van Jezus roepen dit lied in me naar boven. God staat er 

verloren bij, wanneer wij opgaan in ons eten en drinken 

en in de feesten die we moeten vieren. 

‘Wij zagen God verloren staan’… Ik zie voor me hoe het 

licht dooft. Hoe het dooft wanneer we onverschillig 

voorbij leven aan wat er om ons heen gebeurt – dichtbij, 

verder weg.  

 

De Mensenzoon over wie Jezus spreekt doet me denken 

aan een verhaal over een oude priester. Op een dag klopt 

er een man bij hem aan. Die schreeuwt hem 

verwensingen toe. ‘Geef me te eten!’ commandeert hij. 

Zonder aarzeling geeft de priester het hem. Terwijl hij 

eten klaarmaakt, vernielt de man het een en ander in de 

kerk. De priester laat hem begaan. Na het eten trekt de 

priester zich terug om te gaan slapen. De man schreeuwt: 

‘Ik ben ook moe! Geef me een bed!’ ‘Maar natuurlijk,’ 

zegt de priester. En hij brengt hem naar de logeerkamer. 

De volgende dag eist de man opnieuw eten. De priester 

geeft het hem. Zo gaat het de hele dag door. De man eist. 



2 
 

En de priester geeft het hem zonder aarzeling. ‘Alles wat 

van mij is, is ook van jou,’ zegt hij. 

Aan het eind van de dag vertrekt de man. Verslagen. De 

vriendelijkheid van de priester is ongebroken. 

En de priester gaat naar bed. Vlak voor hij in slaap valt 

vraagt hij zich af welke vermomming Christus de volgende 

keer zal kiezen… 

 

Voorzichtig, maar ook vastberaden, steken we een licht 

aan. Want we willen helemaal niet opgeslokt worden 

door de decemberdrukte en de kerststress. We willen niet 

weglopen voor het donker dat onszelf of een ander 

bedreigt. We willen niet onszelf en de ander voorbij 

hollen. 

We willen niet dat God er verloren bij staat. 

 

‘Wij zagen God verloren staan, zullen zijn kinderen 

komen?’ 

We weten wel: wij keren ons naar God, waar we op elkaar 

betrokken zijn en niet opgaan in onze drukte. Wij keren 

ons naar God, waar we elkaar niet onverschillig laten. 

Waar we bereid zijn in ieder ander de Mensenzoon te 

zien. Daar laten we God toe in ons leven. Daar wacht hij 

niet tevergeefs. 

 

Twee weken terug ontmoette ik Meta. Ze is de 

voormalige buurvrouw van Antoinette en Hans de Keizer. 

Twintig jaar geleden overleed hun dochter Corine. Het 

leven van Antoinette en Hans stortte in. Nu is Antoinette 

zelf ziek. Kerkelijk is ze niet, wel gelovig: ze ziet uit naar 

het einde, want ze is ervan overtuigd dat ze dan weer met 

Corine samen is. Intussen is Meta verhuisd. Maar ze 

bezoekt Antoinette alle dagen. Ze is haar vaste 

mantelzorger. 

 

Een week geleden hoorde ik van Eliza. 

Eliza is vijf. Toen ze drie was, zag ze een meisje zonder 

haar. Ze werd behandeld voor kanker en was kaal als 

gevolg van de chemotherapie. Het greep Eliza aan. ‘Kan ik 

iets voor haar doen?’ vroeg ze haar moeder. ‘Je zou je 

haar aan haar kunnen geven,’ zei haar moeder. ‘Dan kan 

daar een pruik van gemaakt worden. Maar daarvoor moet 

het eerst nog een stukje groeien.’ 

Eliza besloot om haar haar te laten groeien. Het werd nog 

langer dan het al was. Twee jaar lang hield ze haar doel 

voor ogen. Een paar weken terug kon het haar afgeknipt 

worden. En ze stond het af voor een pruik voor een 

meisje met kanker. 

 

‘Wij zagen hoe het spoor van God sporen van mensen 

kruiste’, zullen we zingen. Hij kruiste het spoor van de 

priester. En van Meta. En dat van Eliza.  

Ze wijzen ons de weg. Een weg van aandacht en stil 

kunnen staan, in weerwil van alle decemberdrukte. Een 

weg van betrokkenheid en durf. Van licht zijn voor de 

ander. Van in ieder ander de Mensenzoon zien.  

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Wij zagen hoe het spoor van God’: lied 1000 

vers 1,2 en 5 allen, 3 mannen, 4 vrouwen; refrein allen 

 


