
1 
 

 
Zondag 15 december 2019 

 derde van de Advent 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
In verbondenheid met de aarde 
zijn we op zoek naar het licht. 

 
Lezing uit de profetie: Micha 6,1-8  
 
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 
 
Lastige dagen kunnen dit zijn. Moeilijke soms ook. 
Dagen die je narrig kunnen maken vanwege alle 
opgeklopte drukte voor de kerst. Dagen die kunnen 
maken dat je je verlaten en eenzaam voelt. Dagen 
die verdrietig maken om wie je juist nu zo mist. Of 
verdrietig omdat je meemaakt hoe iemand van wie 
je veel houdt, ziek is. Kerst is zo beladen: je ‘moet’ 
happy zijn, je ‘moet’ genieten en samen zijn. Maar 
als er geen ‘samen’ meer is? Als er iemand 
ontbreekt? Als je eigen leven of dat van iemand die 
je dierbaar is als onzekere duisternis is? 
 
En intussen is het bestaan zo gecompliceerd. Lees je 
hoe een vreemd type als Boris Johnson de 
verkiezingen in Groot-Brittannië glorieus wint. Staat 
een onbetrouwbaar en opportunistisch persoon als 
Donald Trump aan het hoofd van een van de 
machtigste landen van de wereld. Hoor je hoe wij 
weliswaar netjes ons plasticafval gescheiden 
inzamelen, maar dat het compleet onduidelijk is wat 
er vervolgens mee gebeurt. Hoor je hoe mensen in 
vluchtelingenkampen zich overeind proberen te 
houden in de modder en de kou. Hoor je hoe de 
klimaatveranderingen enorme overstromingen in 
Afrika tot gevolg hebben. 

Waar is het licht in deze wereld? Wat kan nog hoop 
geven in deze tijd?  
En hoe houd je het vol, wanneer je niet kunt 
wachten tot dat gedoe rond kerst weer voorbij is? 
Dit is ‘zondag gaudete’: ‘wees blij!’ Maar zien we nog 
wel ergens een lichtpuntje? 
 
Johannes, diep weggestopt in de gevangenis, is 
minstens zo vertwijfeld. Duisternis is om hem heen. 
Hij heeft zijn mond open gedaan tegen de 
machthebbers en boet daar nu voor met zijn leven. 
Is er nog licht? Is er misschien licht te vinden in die 
rabbi, een familielid nog wel? Hij laat hem zijn vraag 
stellen: bent u het, of moeten we een ander 
verwachten? 
 
Met Johannes zouden we die vraag kunnen stellen. 
Eeuwenlang hebben we er geen twijfels over gehad. 
Natuurlijk was Jezus de beloofde koning van God. 
De vraag van Johannes was niet onze vraag. Want 
wij wisten het wel: Jezus redt, God is onze vader en 
het christendom is de beste religie. 
Maar nu – wie twijfelt er niet…? We weten het vaak 
niet meer zo zeker met God en Jezus en ons geloof. 
Hoe zit het met het komende vrederijk en wanneer 
zal Jezus écht komen? Of komt hij misschien nooit 
meer en hebben we maar wat verzonnen? De wereld 
wacht nog steeds. Zie je ergens het vrederijk van 
God al beginnen? Zie je een wereldleider die deze 
weg van God gaat, de weg van het koninkrijk…? 
 
Blijkbaar, denk ik, verwachten wij een redder. We 
voelen ons van tijd tot tijd machteloos in ons 
beperkte leven. Wat kunnen wij nou doen aan de 
grote issues van deze tijd…? Een redder… Misschien 
denken we daarbij aan Jezus. Misschien ook niet en 
denken we eerder aan politici. Of wetenschappers. 
Waar verwacht jij het van, de toekomst van vrede? 
Of verwacht je diep van binnen niets meer, denk je 
dat het allemaal toch niet veranderen zal? Denk je 
dat het altijd zo zal blijven als het nu is: oorlogen, 
rampen, rijken en armen, vluchtelingen die vluchten 
naar gebieden waar ze relatieve vrede en welvaart 
hopen te vinden…  
 
Bent u het dan?, vraagt Johannes. En misschien 
vragen wij het ook wel, opnieuw. 
 
Jezus geeft antwoord, maar niet rechtstreeks. Hij 
geeft zichzelf geen heldenrol in de verhalen van 
Israël. Hij zegt niet: ‘ja, ik ben het.’ Hij zegt: ‘Kijk 
naar wat je ziet.’ Kijk om je heen. En merk op wat er 
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gebeurt. Blinden kunnen weer zien en verlamden 
weer lopen, mensen worden genezen en doven 
kunnen weer horen, doden worden opgewekt en 
armen krijgen weer hoop… 
 
Het lijkt of in de profetie van Micha iets 
vergelijkbaars gebeurt. Ook vragen. En ook een 
antwoord dat gegeven wordt op de vragen. Geen 
uitspraak over wat er in de toekomst gaat gebeuren, 
maar een profetie: dus niet iets wat moet uitkomen, 
maar aankomen. 
 
Micha vertelt van een rechtszaak. Een geschil wordt 
uitgesproken. God is de aanklager. De bergen en de 
heuvels worden opgeroepen als getuigen. En de 
rechter? Die mogen wij zelf zijn. 
God klaagt zijn volk aan – en in dat volk klaagt hij de 
mensheid aan. ‘Mijn volk, wat heb ik u misdaan? En 
waarmee heb ik u bedroefd?’ Wie op Goede Vrijdag 
in de kerk komt, herkent de woorden. Ook dan klinkt 
deze klacht aan het adres van de mensheid. Het is de 
stem van een God die houdt van zijn mensen en die 
zijn liefde onbeantwoord ziet. 
 
Ook de aangeklaagden komen aan het woord. Niet 
om zichzelf te verdedigen. Gelukkig niet, denk ik 
erbij. Want we voelen wel hoe terecht de aanklacht 
is. Maar om te vragen hoe het anders kan. Hoe 
kunnen we het goed maken? Hoe kan er weer hoop 
komen voor wie blind en verlamd is, voor wie ziek en 
doof is, voor wie dood en arm is? Flinke offers 
brengen misschien? Brandoffers, stieren, duizenden 
rammen? Mijn oudste kind afstaan? 
Micha zegt: dat is het allemaal niet. En als je goed 
naar binnen luistert, dan weet je dat zelf ook wel. 
Dan heb je dit antwoord niet eens nodig. ‘Wat vraagt 
Levende anders van je dan recht te doen, trouw lief 
te hebben en bescheiden te gaan met je God?’ 
 
Micha. Wie – jij, betekent zijn naam. Wie ben jij? Hoe 
ben jij mens? Een vraag die tegelijk een appel is. 
Wie ben jij?, vraagt ons Micha. En hij nodigt je 
daarmee uit om te zeggen: hier ben ik. Hier ben ik en 
ik wil recht doen, trouw zijn en bescheiden de weg 
gaan met mijn God. 
 
Daaraan herken je Jezus. Hij zegt niet ‘ik ben het’, 
maar ‘hier ben ik.’ Dienstbaar aan de ander en 
daarmee dienstbaar aan God. Bent u het die komen 
zou? Ja, hij is het, denk ik zelf. Niet omdat hij het 
zegt. Maar omdat hij het laat zien. Hij toont het met 
zijn leven, dat hij uitdeelt aan mensen om zich heen. 

En hij wordt overal zichtbaar waar mensen zich 
beschikbaar stellen voor Gods koninkrijk. 
Daaraan herken je een goede politicus, of coach, of 
manager: aan dienstbaarheid. Aan het niet zélf in de 
schijnwerpers willen staan, maar aan het dienen van 
de ander, de mensen, van God. 
 
Wie ben jij? Hoe ben jij mens? En als je het allemaal 
niet meer weet en verdrietig bent en zat bent van de 
kerstdrukte en de commercie en als je wanhoopt 
aan de wereld, dan is dat het enige antwoord om 
aan vast te blijven houden: ‘hier ben ik.’ Hoe klein je 
ook bent. Want in het koninkrijk van de hemel is 
zelfs de kleinste groter dan Johannes de Doper. 
 
Deze week was ik bij de vader van Rosanna die acht 
jaar is. Hij liet me een Sinterklaasgedicht zien. ‘Dit 
kreeg ze,’ vertelde hij. ‘Met een cadeautje. Precies 
zo’n ding dat ze leuk vindt. Het komt van de Eshof.’ 
Van William hoor ik hoe het zit. Het begint bij 
Tijmen. Hij weet sinds kort dat Sinterklaas niet 
bestaat. Krijgen kinderen van wie de ouders niet 
genoeg geld hebben, wel cadeautjes? vraagt hij zich 
af. Zijn moeder Sierou overlegt met de diaconie. Die 
sponsort hen en samen met Tijmen maakt ze zes 
mooie cadeautjes. Twee diakenen brengen ze op 
hun bestemming. 
 
Kijk om je heen, zegt Jezus. Wat hoor je, wat zie je? 
Gods vrederijk breekt door. Ondanks al het donker. 
Misschien niet in een redder, niet in een machtige 
politicus of een groot wetenschapper. Maar overal 
waar wij blijven geloven en verwachten dan het 
anders kan – en zo op onze beurt levend woord van 
God worden. 
 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992 


