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Zondag 14 december 2014 

derde van de Advent: 

‘gaudete’, wees blij 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 65,17-25 

 

Antwoordpsalm: “Als God ons thuisbrengt…” lied 

126a (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

Refrein allen (zonder voorzang); de coupletten 

worden gelezen. 

 

Evangelielezing: Johannes 3,22-30 

 

Acclamatie: “Een stem die roept…”: lied 741,2 (t. 

Andries Govaart, m. Willem Vogel – ‘de heiligen 

ons voorgegaan’) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde.” 

Zie… 

Wat zag Jesaja? Feitelijk? 

Waarschijnlijk niet zoveel. Zelfs zo weinig, dat hij 

zijn hoop moest putten uit een boom die uitloopt. 

Zoals wij nu ook kunnen zien. Hier, symbolisch – 

en buiten. Meer was er niet. De situatie van de 

teruggekeerde ballingen was troosteloos. 

 

En dan toch deze woorden. We kennen ze wel, we 

horen ze dikwijls in deze tijd van afwachten, van 

Advent. Van toeleven naar een feest. Zulke dagen 

van afwachten en vooruit kijken maken van alles 

los. Echt niet enkel voorpret. Niet alleen het weer 

is vaak grijs en nat, ook in onszelf kan het grijs en 

nat zijn. Misschien wel juist nu – in de aanloop 

naar iets groots als het kerstfeest. Of misschien 

zijn we er ons nu extra van bewust: van alles wat 

eraan schort. 

 

We hadden het erover in een gesprekskring deze 

week. Hoe dubbel dat feest kan zijn. Hoe zwaar het 

kan voelen. Je kunt je leeg voelen: is dit alles? 

Verplicht samen zijn; eten? Je kunt melancholiek 

zijn. Verdrietig – als je iemand mist. Verdrietig als 

je meemaakt hoe iemand van wie je houdt, 

worstelt met ziekte. Of als je denkt aan mensen 

die alleen zijn met kerst. “Juist met kerst zou 

niemand eenzaam moeten zijn,” zei iemand. Alle 

eenzame dagen zijn erg. Maar met kerst is het 

alsof het nog wat erger is. 

Je kunt je ook de toestand in de wereld extra 

aantrekken – juist nu. De Syrische vluchtelingen. 

De verdrukking van christenen in Pakistan, voor 

wie de ZWO vandaag onze voorbede vraagt. 

Meisjes die in zoveel culturen niet meetellen, geen 

rechten hebben. 

 

En dan hoor je die woorden van Jesaja. 

Wolf en lam samen. Geen geween en geweeklaag 

meer. Niemand doet kwaad, niemand sticht 

onheil… Mooie utopie, kun je denken. Prachtig als 

het zo zou zijn. Maar zo is het niet. Zo is de 

werkelijkheid niet. Toen niet, nu niet. 

Wat heb je ons te zeggen, Jesaja? Zijn dit zomaar 

mooie woorden? Gekozen bij deze zondag omdat 

ze zo mooi rijmen op het ‘wees blij’ van vandaag? 

Hoezo trouwens: ‘wees blij’? Er zijn zoveel redenen 

om niet blij te zijn. Er is zoveel wat afbreekt en 

stuk gaat. 

 

Jesaja wist dit ook. En toch. Toch houdt hij ons dit 

voor. Een utopie. Hoop tegen de verdrukking in. 

Hoop die je levend houdt, wat er ook gebeurt. 

Hoop is geen toekomstvoorspelling. Hoop is niet: 

denken dat het wel succesvol af zal lopen. Nee, 

het gaat om iets anders. Om een bezieling die 

blijft, wat er ook gebeurt. Het gaat erom dat je de 

vlam brandend houdt. 

 

De Tsjechische schrijver Václav Havel schreef hier 

indringende woorden over. Hij schreef: 

 

Diep in onszelf dragen wij hoop; 

als dat niet het geval is, 

is er geen hoop. 

Hoop is een kwaliteit van de ziel 

en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. 

Hoop is niet 

voorspellen of vooruitzien. 

Het is een gerichtheid van de geest, 

een gerichtheid van het hart, 
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verankerd voorbij de horizon. 

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis 

is niet hetzelfde 

als vreugde omdat alles goed gaat, 

of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. 

Hoop 

is ergens voor werken 

omdat het goed is, 

niet omdat het kans van slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme; 

evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. 

Het is de zekerheid 

dat iets zinvol is 

onafhankelijk van de afloop, 

onafhankelijk van het resultaat. 

 

Zelfs al probeert de werkelijkheid je ervan af te 

brengen, zegt Jesaja, blijf hopen. Blijf geloven dat 

je zult oogsten wat je zaait. Hoe dan ook. Dat je 

zult wonen in het huis dat je hebt gebouwd. 

Kortom: dat dingen voltooid zullen raken. Zelfs al 

zie je het niet gebeuren. Is God niet veel groter 

dan wij kunnen denken? Is hij niet voortdurend 

bezig een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te 

scheppen? 

 

Dit is ook wat Johannes voor ogen heeft. Gods 

schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde. Niet een schepping die buiten ons om gaat. 

Waarbij we rustig achterover kunnen leunen en 

afwachten tot het zover is. Nee, het is een 

schepping die door ons heen gebeurt: keer je af 

van egocentrisme, roept Johannes. Kies de weg 

van het delen; kies de weg van de verbondenheid. 

Het is een boodschap waar hij in gelooft. Een hoop 

die hij levend houdt. De hoop dat het anders kan. 

Zijn hoop is de zekerheid waar Havel van schrijft: 

dat zinvol is waar hij mee bezig is. Ongeacht de 

afloop. Onafhankelijk van het resultaat. 

 

En dan is daar ineens een ander die hetzelfde doet. 

Die ook aan het dopen is. Die ook mensen trekt. 

Misschien wel meer dan hij. 

Zou dat bij Johannes een steek hebben gegeven? 

Door de mensen wordt hij ‘rabbi’ genoemd. Een 

charismatische persoonlijkheid is hij. Doet mensen 

van heinde en verre naar hem toe komen. Er 

waren in die tijd wel meer rondtrekkende 

volksleiders. Maar niet iedereen kreeg dezelfde 

aanhang. Zou dat Johannes niet een gevoel van 

trots hebben geven? Van belangrijkheid? 

 

Je merkt het aan de leerlingen van Johannes: dat 

ze die concurrent niet prettig vinden. Maar aan 

Johannes merk je dat niet. Al meteen toen hij 

Jezus ontmoette, wees hij van zich af: hij is het. 

Niet ik. Met respect treedt hij Jezus tegemoet. En 

nu zegt hij: “Een mens kan alleen ontvangen wat 

hem door de hemel gegeven wordt.” Heeft hij 

meer succes dan ik? Dan is het God die hem dat 

gunt. 

 

Johannes laat zich niet afleiden door ijdelheid. Of 

door een gekrenkt gevoel, omdat zijn populariteit 

slinkt. Hij wil dat zijn ego kleiner wordt. Want het 

gaat hem niet om hemzelf. Het gaat hem om de 

vlam die moet branden. Om de hoop die niet mag 

doven. 

Gods nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn het 

hogere doel. Het is de hoop hierop die hem vrij 

maakt: vrij van zichzelf. Vrij van de behoefte om 

groot te zijn, om aanhang te hebben, om 

belangrijk te worden. 

Daardoor kan hij groter denken. Voorbij de afloop, 

voorbij het resultaat. Vanuit een hoop die een 

gerichtheid is van het hart, verankerd voorbij de 

horizon.  

 

Hoe moeizaam ook het leven, hoe ambivalent ook 

ons uitzien naar het kerstfeest: dat deze hoop ons 

mag bezielen. 

 

 

Lied: “Vanwaar zijt Gij gekomen”  

(t. Huub Oosterhuis, m. ‘Es ist ein Ros entsprungen’; 

Gezangen voor liturgie 533) 


