MORGENDIENST
zondag 2 december 2018, 1e zondag van Advent (‘Levavi oculus’)
Gereformeerde Kerk, Nieuwe Pekela
voorganger: ds. Marien Grashoff
Welkom & mededelingen
Adventskaars aansteken
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Aanvangslied : Psalm 121: 1
Moment van stilte
Groet
Gebed van toenadering
Ruimte voor de kinderen
Projectlied : ‘Geloof met me mee’
Gebed voor de wereld1
HEER onze God,
de wonderen van de natuur,
de luister van de hemelen,
de schoonheid van de aarde,
ja, heel de goddelijke orde van uw schepping
betuigen ons uw grootheid.
De komst van uw Zoon,
de aanwezigheid van uw Geest
en de gemeenschap van uw kerk
betonen ons de kracht van uw liefde.
Wij loven uw Naam,
God van genade en liefde.
Barmhartige God,
in nederigheid van hart
belijden wij onze zonde:
dat wij vergeten
u te dienen en lief te hebben,
dat wij ons van u afkeren
en andere goden nalopen,
dat wij wel spreken over naastenliefde
maar het niet doen.
Barmhartige God,
ontferm u over ons
en zet ons weer op uw weg.
Zo bidden wij
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Enigszins vrij vertaald gebed uit het Church of Scotland dienstboek, Common Order 1994, Morning Services,
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-1-

door Christus, onze Heer.
Amen.
Adventslied : Lied 440: 1
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing uit het Oude Testament : Zacharia 14,4-92
Zingen : ‘De Here God zal voor ons strijden’ (melodie: Psalm 72)
Lezing uit het Nieuwe Testament : Lukas 1,5-253
Acclamatie
Voor uw Woord in de Schriften,
voor uw Woord in ons midden,
voor uw Woord in ons hart,
DANKEN WIJ U, O GOD.
Zingen : Lied 464: 1, 2
Preek
We hoorden de klassieke profetenlezing voor de eerste zondag van Advent. En daarnaast het
verhaal van Zacharia in de tempel. Wat kunnen wij daarmee op deze grijze zondag in 2018?
−
De profeet Zacharia spreekt woorden over de ‘dag des HEREN’ − en die dag zal vreeswekkend
zijn. Apokalyptische beelden, waarin bergen splijten, volken vluchten en het licht uitdooft.
Vreeswekkend en verschrikkelijk − máár tegelijk de aankondiging van een nieuw begin waarin
de ENE koning zal zijn over alles en allen en dus vrede en gerechtigheid allesbeheersend zullen
zijn. De messiaanse tijd.
Dat lijkt op het eerste gezicht niet veel te maken te hebben met het verhaal van die oude
priester, naamgenoot van de profeet, en zijn vrouw Elisabet. Hoezeer zij allebei ook hechten
aan Gods gerechtigheid en vrede, het leidt tot niets, want ze hebben geen kinderen. Hun
gerechtigheid levert geen vrucht op voor de toekomst. Dat klinkt helemaal niet messiaans.
We moeten het verhaal van Lukas zorgvuldig lezen om te ontdekken welke verbanden er
schuilgaan achter die oppervlakte. Wij zijn vanzelf geneigd te focussen op die kinderloosheid.
Maar het evangelie heeft het hier niet over een medisch mankement, maar over een
spiritueel en theologisch probleem. Wat durven wij hopen en verwachten en wat zullen wij
daarvan zien?
De engel zegt dat Zacharias’ gebed is verhoord. Maar wat heeft hij dan gebeden? Niet om een
kind. Er staat dat hij als priester het reukoffer brengt. Dat offer symboliseert hoe het gebed
van het volk, dat buiten staat, opstijgt naar God. Bij dat offer hoorde ongetwijfeld liturgische
gebeden, maar geen persoonlijke. Zacharias zal in gebed Gods rechtvaardigheid, genade en
beloften hebben uitgesproken. En dàt gebed wordt verhoord.
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Die verhoring krijgt twee kanten. Allereerst een heel persoonlijke: Elisabet zal een kind
krijgen. De pijn van twee ouder wordende mensen wordt door God geheeld. Elisabet zal zelfs
zeggen dat haar schande is weggenomen.4
Maar de andere kant is, dat dit kind Gods gerechtigheid in zijn eigen vlees en bloed zal
uitdrukken. En dat klinkt al een stuk minder romantisch. De naam van Elia valt − Elia zou de
komst van de messias aankondigen − en er klinken strenge woorden over de omkeer van het
volk. Dat zijn welbeschouwd apokalyptische beelden, beelden over de eindtijd en het grote
eindoordeel, die we terug kunnen vinden bij de profeet Maleachi. 5
Achter die heel menselijke vervulling van een lang gekoesterde kinderwens gaat zo iets veel
groters schuil. Er wordt een kind geboren en hoe bijzonder dat voor Zacharias en Elisabet ook
zijn mag, een geboorte van een kind is op zich niet wereldschokkend. Maar dit kind wordt een
teken van een totale verandering van de wereld. Het kondigt zelfs de messias aan.
Zacharias is er maandenlang sprakeloos van en Elisabet verbergt zich voor ruim de helft van
haar zwangerschap in heilige afzondering. Hier gebeurt op twee manieren iets groots: er komt
een onverwacht kind èn dat kind luidt voor het hele volk een nieuwe toekomst in.
−
Maar nu de sprong van het tweeduizend jaar oude verhaal naar deze tijd. Laat ik er meteen
maar een salto van maken en de Zwarte Pietendiscussie erbij halen.
De uitersten in die discussie hebben ingegraven stellingen betrokken. Voor de ene kant staat
Zwarte Piet sowieso gelijk aan racisme; voor de andere kant heeft dat er niets mee te maken
en hoort Zwarte Piet bij ‘onze traditie’. De ene kant pleit voor radicaal afschaffen, de andere
voor helemaal niets veranderen.
Daar zie ik een verbinding naar die apokalyptiek. Apokalyptiek is een soort ‘deadline’. Een
eindstreep die heelhuids gehaald moet worden, maar waarna alles ineens ook anders is. Zo’n
eindstreep roept zowel angst op − want we willen niet dat alles anders wordt − als fanatieke
inzet − want we kunnen niet wachten tot alles verandert.
Natuurlijk hebben Sint en Piet niets maken met het einde der tijden. De enige formele
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In de woordkeuze van Lukas − zo heeft de Heer aan mij gedaan (Lukas 1,25) − klinkt het gebod mee om de
uittocht uit Egypte te vieren − zo gedenk ik wat de HEER voor mij heeft gedaan (Exodus 13,8). Deze
ongedachte zwangerschap is voor Elisabet haar ‘uittocht uit Egypte’.
Maleachi 3,23-24 (in oudere vertalingen 4,5-6). Deze woorden staan bij Maleachi in het kader van die ‘dag
des HEREN’ en de ‘bode’ die dat aankondigt. Zie Maleachi 3,1v − Zie, ik zend mijn bode / die voor mijn
aanschijn / een weg bereiden zal; /plotseling zal hij zijn tempel binnenkomen… − en 3,19-21 − Want zie, die
dag is komend, / brandend als een oven… Recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt hoezeer de evangelisten
onder invloed stonden van het apokalyptische denken zoals dat te vinden is in het (apocriefe) boek Henoch.
Zie de verslagen van het symposium ‘Geloof, wet en verlossing bij Jezus en Paulus’ en dan in het bijzonder de
lezing van Gabriele Boccaccini (sorry, dat ging in het Engels, maar in het algemene verslag staat een
Nederlandse samenvatting). Strikt genomen is Maleachi wel eschatologisch en niet apokalyptisch, maar de
manier waarop zijn profetie in het evangelie wordt gebruikt is dat juist wèl.
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verbinding met het evangelieverhaal zou kunnen zijn dat Sint Nicolaas in de middeleeuwen de
beschermheilige was voor − onder anderen6 − kinderen en ouderloze echtparen.
Maar die hele Pietendiscussie is verworden tot een Pietenplaag, omdat het kennelijk voor
beide kanten gaat om een fundamentele verandering. Ik vind niet dat Zwarte Piet zonder
meer hetzelfde is als racisme. Zo ben ik niet opgevoed en zo heb ik het ook nooit ervaren.
Maar ik heb nu wel geleerd dat wat voor mij onschuldig is door een groep Nederlanders toch
ervaren wordt als racisme. Daarom kunnen we niet uit onder verandering. Maar laten we dat
dan alsjeblieft stap voor stap doen en niet als een soort laatste oordeel.
Heel die onzalige Pietenpraat heeft als leerpunt dat wij, of we willen of niet, alert moeten zijn
voor de tekenen van de tijd. En die tekenen zijn dat we oude gebruiken moeten aanpassen of
zelfs afschaffen. In mijn levensjaren is Piet al een stuk minder zwart geworden − en Sint
overigens ook een stuk minder wit. En ik leer nu bij over blinde vlekken in mijn − het moet
gezegd − witte waarneming.
Verandering is noodzakelijk, want achter die schijnbaar oppervlakkige kwestie van de kleur
van Piet gaat meer schuil. Want het gaat uiteindelijk wel om rechtvaardigheid, en zelfs om
vrede. Juist kinderen en kinderfeesten zouden mensen moeten samenbrengen, ongeacht hun
kleur of cultuur.
Daar verandert niet meteen de wereld van. Natuurlijk niet. Maar als we zoiets simpels als een
Pietenkwestie niet voor elkaar kunnen krijgen, hoe zouden we dan ooit nog de grote bijbelse
visioenen kunnen waarmaken? Het geloof in Sinterklaas mogen we op een gegeven moment
opgeven, maar het geloof in Gods komende rijk is toch echt van een totaal andere orde. En
toch begint die orde bij zoiets menselijks als de geboorte van een kind.
Zo heeft de verwachting van Advent twee kanten: een hele grote die reikt tot voorbij alle
tijden: Gods koninkrijk. Maar die grote verwachting wordt gekoppeld aan concrete zaken,
zoals gestaag werken aan gerechtigheid en vrede of het verwachten van een kind. Concrete
zaken die zelfs kunnen gaan over een Pietendiscussie die tegelijkertijd onnozel is èn hoogst
belangrijk.
Amen.
Zingen : Lied 464: 7, 8
Kerstproject
DIENST VAN HET ANTWOORD
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Sint Nicolaas heeft het gebracht tot beschermheilige van Rusland, van steden als Kampen, Amsterdam,
Aberdeen of Bari, maar daarnaast werd hij ook patroon voor een hele reeks ambachten, alsmede van
gevangenen en ten onrechte veroordeelden. Zie Wikipedia. De relieken van Sint Nicolaas werden in 1087
door Italianen weggehaald uit Myra (in Zuidwest-Turkije) en naar Bari gebracht, een havenstad die een
belangrijke schakel vormde in de pelgrimsreizen van die tijd. Daardoor verspreidde de verering van Sint
Nicolaas zich snel over grote delen van West-Europa. Wat in feite gewoon diefstal was werd roerend
beschreven als een wonderbaarlijke translatio en paus Urbanus II wijdde twee jaar later al een nieuwe
basiliek in voor Sint NIcolaas. Later zou de kinderkruistocht hier eindigen en dus vinden we die kerk ook terug
in Thea Beckmans historische jeugdboek Kruistocht in spijkerbroek (1973).
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Collecte
Voorbeden
Onze Vader
Slotlied : Lied 433: 1, 2, 5
Zegen
7
Zie vooruit met hoop
naar de komst van onze Redder;
maak recht de weg voor Christus onze Heer;
verwelkom hem met liefde en geloof.
En de zegen van de ENE God,
Vader, Zoon en heilige Geest,
zij met u allen, nu en altijd.
(gezongen:) AMEN, AMEN, AMEN.
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