
 
Zondag 12 december 2021 

derde van de Advent 

 
 
Lezing uit het eerste testament: Psalm 85 (t. Margryt 
Poortstra, m. Bram Stellingwerf; Naar de Psalmen) 
Antifoon (eenmaal zangers, eenmaal allen): 

 
Keer terug en toon uw trouw, 

breng ons, Helper, weer tot leven. 
 

Ooit leidde uw hand ons op goede wegen, 
naar het licht gekeerd voelden wij ons veilig. 

Kwaad kreeg geen kans en woede 
werd in de kiem gesmoord. 

 
antifoon (allen) 

 
Kom weer dichtbij. We zullen ons 

in U verheugen. Woorden van vrede 
zullen wij zingen. Gij in ons midden. 

Voor dwaasheid behoed, op rechte wegen 
mogen wij weer gaan. 

 
antifoon (allen) 

 
Wij zullen het zien: trouw en waarheid 
omhelzen elkaar, recht en vrede vallen 

elkaar in de armen. Liefde zal zijn. 
 

Vrucht zal het dragen. Door de sneeuw 
reiken lentebloemen naar het licht. 

Aan de hemel worden donkere wolken 
uiteengedreven. Waarheid bloeit op, 

een zon van gerechtigheid zal schijnen. 
 

Voor God uit gaat het goede 
en baant voor hem de weg. 

 
antifoon (allen) 

 
Evangelielezing: Lukas 1,39-56, waarvan vers 46b-55 
worden gezongen: 
(t. Tom Naastepad, m. Straatsburg 1539) 
 
Overweging 
 
Zondag gaudete. Wees blij! 
Het paars van de Adventstijd kleurt roze. De kleur tilt ons 
uit boven het donker; boven het stil afwachten; boven het 
verduren. Maria zingt. Elisabet profeteert: ‘de meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de 
vrucht van je schoot!’ Het kind in haar schoot springt op 

van vreugde. En Tjalling speelt vanmorgen verschillende 
versies van het Magnificat, de lofzang van Maria. 
Zo proberen we onszelf moed in te spreken. En zo 
proberen kleuren, tekst en muziek ons met vereende 
krachten op te richten. 
 
Maar wat is het dubbel. 
En wat is het soms donker. 
Wanneer je afscheid moet nemen van een dierbare opa. 
Wanneer je te horen krijgt dat je na je darmoperatie, 
tegen alle hoop in, toch chemotherapie moet ondergaan 
– zoals een vriendin overkwam. 
Wanneer je op je tandvlees loopt. Zoals Sierou. Uitgeput 
van alle zorg; van het leven in isolement met een zieke 
echtgenoot voor wie het meest simpele 
verkoudheidsvirus gevaarlijk is. Vermoeid door het 
hooghouden van het moreel en het op de been houden 
van de kinderen.  
En zoals Arjan. Met alle pijn die hij doorstaat nu het 
nieuwe beenmerg aan het werk gaat in zijn lichaam. 
Wat is het donker als opnieuw je bedrijf op omvallen 
staat vanwege de coronamaatregelen. 
Als je werk weer is gestopt. Als je je alleen voelt in deze 
decembermaand en die je misschien het liefst zou willen 
overslaan. 
 
Wat is het donker in de wereld. 
Waar mensen op elkaar gepakt zitten in een 
vluchtelingenkamp. Zoals op Lesbos, waar de ZWO over 
schrijft in de nieuwsbrief. Waar gevaarlijke situaties 
ontstaan. Waar niemand weet hoe lang nog. Waar geen 
uitzicht is. 
Wat is het donker in Jemen, waar oorlog en armoede al 
bijna zeven jaar duren. Waar honderdduizenden kinderen 
ondervoed zijn.  
Wat ziet de toekomst van de mensheid er donker uit – 
wanneer je kijkt naar de klimaatveranderingen. Naar de 
ontbossing wereldwijd. Naar de vervuiling. Naar de 
minieme stappen die worden gezet om verdere schade 
tegen te gaan. 
 
Wat is God dan ver weg. Of misschien wel helemaal uit 
beeld verdwenen.  
Zoals voor de vriend, aan wie de dichter Rainer Maria 
Rilke een brief schrijft – Simon Drost heeft hem 
ingestuurd voor de Rondom. Hij heeft heimwee naar 
vroeger. Naar toen hij kind was. Naar toen hij nog 
onbekommerd in God kon geloven. Nu is hij God kwijt. 
God is verdronken in het donker van de wereld. God is 
verdreven door de eenzaamheid van het bestaan. Zoals 
iemand zei: sinds mijn partner overleden is, is God voor 
mij een probleem geworden. 
 
En dan toch zondag gaudete? En Maria die een lofzang 
zingt? 
Ja, Maria zingt. Ze zingt omdat ze heel erg blij is. Ze zingt: 
‘Grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is 
zijn naam, 



barmhartig is hij, 
hij drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien’… 
Je hoort er de lofzang van Hanna in. En Psalm 85. 
Het wonderlijke is dat ze zingt alsof het al gebeurt. Alsof 
het realiteit is. Maar niets is minder waar. Heersers zijn 
toen niet van hun troon gestoten en dat gebeurt ook nu 
niet. Geringe mensen hadden toen geen aanzien en dat 
hebben ze nog niet. Hongerigen werden toen niet 
overladen met gaven en ook nu niet. En rijken blijven 
gewoon rijk. 
 
Ze zingt alsof het realiteit is. Ze doet alsof ze het ziet 
gebeuren, terwijl er nog niets zichtbaar is. En Elisabeth 
doet volop mee en prijst Maria gelukkig: ‘Gelukkig is zij 
die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in 
vervulling zullen gaan.’ 
Dat is gaudete, op deze zondag in de Advent. Doen alsof 
het er al is. Doen alsof het allemaal al goed is, terwijl er 
nog niets te zien is en de duisternis heerst. 
 
Dat is toch iets anders dan ons toeleven naar Kerstmis. En 
naar de geboorte van Jezus.  
Wij wéten dat het Kerstmis wordt. We weten dat we het 
zoveel we maar kunnen licht en gezellig zullen maken om 
de duisternis te verdrijven.  
We noemen deze tijd Advent: tijd van verwachten, van 
afwachten, van uitzien naar het licht. Maar wat voor rol 
speelt verwachting écht bij ons?  
Is dit verwachting van iets wat we nog lang niet zien? 
Verwachting zoals ik twee weken geleden vertelde in het 
verhaal voor de kinderen: de wacht houden bij een dode 
boom, in de hoop dat… Ja, wat? Je weet niet wat er komt. 
Je weet niet óf er iets komt. Je weet misschien niet eens 
waar je precies op wacht.  
 
Als Maria zingt, zingt ze boven zichzelf uit. Ze zingt van 
een toekomst waar nog geen enkel zicht op is. Ze weet 
niet óf die toekomst ooit zal komen. Het enige wat ze 
heeft, is een raadselachtig visioen van een engel en haar 
eigen zwangerschap. Toch verwacht ze een toekomst van 
liefde, vrede en recht en zingt ze ervan. En alles wat ze 
zingt, staat in de tegenwoordige tijd: ze doet alsof het 
allemaal nú al gebeurt. 
 
Kunnen wij dat? Kunnen we op zo’n manier verwachten? 
Ik denk dat we ons misschien herkennen in de vriend, aan 
wie Rilke zijn brief schrijft. De vriend die door alle 
duisternis heen God niet meer ziet. En die daarom 
terugverlangt naar het kindergeloof dat hij vroeger had. 
Maar dat hij niet meer kan oproepen, want hij is geen 
kind meer. 
Zo kan het ook zijn met ons vertrouwen, met ons 
verwachten. Oké, we verwachten dat het Kerstmis wordt 
– zo’n grote uitdaging is dat niet. En we verwachten dat 
het licht terugkomt – ook dat is niet zo’n grote uitdaging, 
na 22 december zullen de dagen langzaamaan weer 

langer worden. 
Maar verwachten we dat het goed komt – hoe dan ook? 
Durven we te verwachten dat de mensheid uiteindelijk 
niet te gronde gaat? Durven we te verwachten we dat de 
klimaatveranderingen gekeerd kunnen worden? 
Verwachten we dat er echt iets kan veranderen aan het 
grote onrecht in de wereld? 
Of denken we, als we heel eerlijk zijn, met een bang hart: 
óns gaat het niet lukken en ook God zal niet ingrijpen…? 
 
En toch is dát precies wat Advent is. 
Hopen op wat niet kan. 
Verwachten wat onmogelijk is. 
Uitzien naar een toekomst die we nog niet zien. 
En erop vertrouwen het allemaal hier en nu al 
plaatsvindt. Net als Maria. 
 
Vier toch maar Kerstmis, mijn beste vriend, schrijft Rilke. 
Zie hoe alles wat er gebeurt, steeds weer een begin is. En 
vertrouw erop dat God steeds met dat nieuwe begin te 
maken heeft. Misschien heeft God wel jouw levensangst 
nodig, om daar een nieuw begin van te maken. 
Wees geduldig. Werk niet tegen, maar werk mee. Zie vol 
verwachting uit naar iets waar je nog niets van kunt zien 
en waarvan je ook niet weet hoe het eruit zal zien of hoe 
het in z’n werk zal gaan. 
Dan zing je, met Maria, haar lofzang. 
 
 
Muziek: Magnificat-fuga – Johann Pachelbel (1653-1706) 
 
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992  
(t. William Livingstone Wallace, vert. Wim van der Zee, m. 
Arie Eikelboom)  
 
 
 
 
 
 


