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Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Praeludium
Aansteken Adventskaars
Zingen : Lied 464: 5, 6
Votum
Adiutorium
Confiteor
Introitus
Ingangspsalm : Psalm 85: 1, 2
Kyriegebed

DIENST VAN HET WOORD

Salutatio
Collecta
Lezing uit het Oude Testament : Jesaja 35,1-101

Zingen : Psalm 85: 3, 4
Lezing uit de Brieven : 1 Korintiërs 4,1-52

Zondagslied : Lied 466
Psalmwoord : Psalm 85,2.5.10-12
Lezing uit het Nieuwe Testament : Matteüs 11,2-103

Acclamatie
Credo

Preek
Toen ik ruim een jaar geleden voor het eerst van mijn leven een echte hoed kocht, kreeg ik 
meteen van alle kanten reacties. Een van de eerste was: ‘Ah! Indiana Jones!’ E n die kwam 
vaker terug. Ik heb het maar als een compliment opgevat, zonder een moment de illusie te 
koesteren dat ik werkelijk op deze archeologische actieheld zou lijken. Maar zo’n hoed roept 
kennelijk iets op. Mensen zien iets dat ze eigenlijk niet kunnen zien. Mooie bijvangst: bij de 
kassa zeggen ze nu weer ‘u’ tegen mij…4

1 NBV21   (2021) – iets bewerkt.
2 NBV21   (2021) – iets bewerkt.
3 NBV21   (2021) – flink bewerkt.
4 Ik kocht, natuurlijk bij Witting in de Oosterstraat, een nette, bruine Mayser Georgia Trekking (die inmiddels 

weer duurder geworden is, zie ik op de webshop van de fabrikant). De hoed die Harrison Ford draagt i  n de   
Indiana Jones-films is niet van Mayser uit het Zuidduitse Ulm, maar van Herbert Johnson uit London, die 
vervolgens door de propmakers van de films grondig onder handen genomen werd om er verfomfaaid uit te 
zien. Maar het gaat wel allemaal om het soort model dat Fedora genoemd wordt. Ik ben er erg tevreden mee. 
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Wat zien we en waar zijn we kennelijk blind voor? En is wat we zien en horen werkelijkheid of 
fictie?

In Advent verwachten we de komst des Heren. Maar twee millennia later heeft nog niemand 
de Heer inderdaad zien komen. De wereld draait onverstoorbaar door, onrecht en oorlog gaan 
even onwrikbaar voort en wie heeft er concreet al iets gezien van de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde? Of kijken we niet goed, horen we slecht en denken we niet genoeg na?

Van de weeromstuit beperken wij Advent tot de geboorte van Jezus. Dat was aan het begin 
van de jaartelling – nou vooruit, vanwege een rekenfout was het waarschijnlijk in 6 v.C. – en 
dat ligt oneindig ver achter ons. Wat is dan hier en nu onze verwachting? Ligt die eigenlijk 
opgesloten in een ver verleden? Als dat zo is, is het een dode verwachting – en dat kan toch 
onmogelijk de bedoeling geweest zijn van apostelen en evangelieschrijvers. Advent vereist van 
ons eigenlijk een sprong in geloof. Misschien moeten we het inderdaad wagen om die sprong 
daadwerkelijk te maken.

In de derde Indiana Jones-film, The Last Crusade (‘De laatste kruistocht’ uit 1989), vindt onze 
held tenslotte de grot waar de heilige graal wordt bewaakt door een oeroude ridder. Die graal, 
geloofden de middeleeuwers, was de beker waaruit Christus bij het laatste avondmaal 
gedronken zou hebben. De toegang wordt geblokkeerd door drie dodelijke valstrikken.5 De 
derde daarvan is een diep ravijn. De grot is in zicht, maar de afgrond is schijnbaar 
onoverbrugbaar. Dan maakt doet de held letterlijk een sprong in geloof6: hij stapt zonder 
aarzelen in de gapende afgrond, maar daar blijkt een smalle brug te liggen die tegen de 
achtergrond van de rotsen eerst niet zichtbaar was. Temidden van alle Hollywood-vermaak zit 
er toch een serieuze vraag verborgen: wat zien we en waar geloven we in?7

–

‘Och aye,’ zal men in Glasgow zeggen, ‘he’s as mad as a hatter.’
5 De eerste is een enorm cirkelend mes, de tweede valkuilen verstopt onder letters en de derde een schijnbaar 

onoverbrugbaar ravijn. De sleutels om de drie valstrikken heelhuids door te komen staan in middeleeuwse 
geschriften: The Breath of God (‘Gods Adem’), The Word of God (’Gods Woord ’) en The Path of God (‘Gods 
Pad’). Elk daarvan heeft een cryptische uitleg: ‘Only the penitent men will pass’ (‘Alleen de boetvaardige zal 
passeren’), ‘Only in the footsteps of God will he proceed’ (‘Alleen in Gods voetstappen zal hij voortgaan’) resp. 
‘Only in the leap from the lion’s head will he prove his worth’ (‘Alleen in de sprong vanaf de leeuwekop zal hij 
zijn waarde bewijzen’). Een boetvaardige knielt en zo scheert het cirkelmes over hem heen; door op de letters 
van de naam IEHOVA te stappen vermijd hij de valluiken; en dor domweg naar voren te stappen vindt hij de 
eerst onzichtbare brug. Een heleboel religie in dienst van Hollywood-vermaak, maar met duidelijke wortels in 
een bijbelse en christelijke traditie. En voor alle geheimenissen van deze film, zie Wikipedia.

6 In het Engels is een ‘leap of faith’ een gangbare uitdrukking, in het Nederlands niet (meer). We zouden 
waarschijnlijk zeggen ‘op hoop van zegen’, wat toch niet hetzelfde is.

7 In het vervolg pakt de schurk Donovan de verkeerde beker, een prachtige gouden kelk versierd met 
edelstenen – ‘This certainly is the cup of the King of kings,’ zegt hij –, hij drinkt eruit en vergaat ter plekke tot 
stof. Indiana Jones kiest uiteraard de juiste, een eenvoudige aardewerken beker – ‘That’s the cup of a 
carpenter,’ zegt hij – en hij drinkt eruit zonder schade. Maar daarna wil de medeplichtige van de schurk, de 
mooie Elsa, kostte wat kost de graal meenemen naar buiten de grot, waarop alles instort en zij met de beker 
in de diepte verdwijnt. Indiana Jones’ vader, zojuist miraculeus genezen dankzij water uit de graal, zegt tegen 
zijn zoon: ‘Indiana, let it go. Elsa never really believed in the Grail. She thought she’d found a prize.’ Het is 
filmvermaak, maar geeft toch een boodschap mee dat wat je letterlijk ziet niet altijd hetzelfde is als dat 
waarin je gelooft.
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Dat is de kritische vraag die Jezus stelt aan zijn eigen leerlingen en aan die van Johannes. ‘Wat 
zijn jullie nou gaan zien daar in de woestijn?’ Ze zijn daar niet heengegaan om iets wat 
letterlijk te zien zou zijn: wuivend riet, rijk geklede mensen. Nee, ze kwamen voor een profeet. 
Dat is een zaak van geloven, meer dan van zien. Maar hoe kun je nu aan iemand zien dat die 
een profeet is?

Nou ja, zeggen wij dan, dat staat er toch: die draagt een kamelenharen mantel. Kan je zo zien. 
Maar iedereen kan dat wel aantrekken, dus dat antwoord schiet tekort. Om te zien dat iemand 
een profeet is, moet je verder kijken dan de buitenkant en je moet beter luisteren om te horen 
wat diens woorden werkelijk betekenen. Verder kijken dan de oppervlakte en beter luisteren 
dan zomaar iets horen – dat vraagt geloof.

Want de woorden van een profeet zorgen ervoor, dat er in jou en om jou heen iets werkelijk 
gaat veranderen. Een profeet komt niet losjes langswandelen om zijn vrome woorden rond te 
strooien en dan weer verder te gaan. Nee, een ware profeet baant met zijn woorden voor jou 
een weg. ‘Een profeet gaat als een boodschapper – een engel – voor jou uit,’ zegt Jezus.

Waar je eerst niet zag welke kant je op moest, waar je letterlijk en figuurlijk het spoor bijster 
was, daar kan een profeet nieuw uitzicht bieden, een andere weg wijzen. En profeten doen dat 
niet met visiestukken, stappenplannen of reïntegratietrajecten. Ze doen het door jou te vragen 
een sprong in geloof te maken. Niet maar op hoop van zegen kijken hoe ver je komt – dat is te 
afwachtend, te defensief – maar door domweg te geloven, domweg op weg te gaan. Want dan 
zul je niet struikelen, zelfs niet als je een keer misstapt, belooft Jezus.

–

Jezus noemt dat profetisch en dat is ook precies wat we lazen bij Jesaja. Hij spreekt tot de 
ballingen in Babylon. Die hebben hun oordeel al klaar over de profeet: ‘Dromer, warhoofd, 
dweper, idioot.’ (Of in hedendaags jargon: ‘Wappie, samenzweringsfanaat, extremist.’) De 
ballingen blijven graag realistisch, zeggen ze, en daarom zien ze helemaal niets in terugkeer 
naar Jeruzalem.

Maar de woorden van Jesaja laten blinden zien, doven horen, stommen spreken en verlamden 
dansen. Niks dorre vlakten, want overal zullen ze bronnen vinden, letterlijk en figuurlijk. 
Natuurlijk moeten ze eerst door het ruige woestijnland heen, maar door dat in het volste 
geloof gewoon te doen, wordt er voor hen, en door hen, een weg gebaand.

De belofte is niet dat God het pad wel zal effenen en dat zij als alles voor ze geregeld is, veilig 
daarover kunnen gaan. De belofte is dat wanneer zij zelf in geloof op weg gaan, die weg er zal 
zijn en zal komen. Geen van de teruggekeerden hebben zelf nog gezien dat Jeruzalem 
herbouwd werd. Maar omdat zij erin geloofden, is de herbouw door de generaties na hen 
voltooid. En toen de stad in 70 opnieuw verwoest werd, bleef het Joodse volk alle eeuwen 
door ieder jaar bij Pesach zeggen: ‘Volgend jaar in Jeruzalem!’ En dat jaar kwam tenslotte.

Een sprong maken in geloof betekent dat je eerst al je oordelen durft loslaten, zoals Paulus 
schreef aan de Korintiërs. Want dienaren van de Heer durven het aan om te moeten wachten. 
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Maar niet in apathie en zeker niet in ongeloof. Want  aan hen is het beheer over de geheimen 
van God toevertrouwd. Die geheimen worden bewaard in woorden van profeten.

–

En wij voegen in alle eenvoud, bescheidenheid en voorlopigheid onze eigen woorden toe aan 
die profetische traditie. De bijbelse profetie is lang geleden afgesloten, maar de uitleg daarvan 
gaat altijd door.8 Letterlijk tot op hier en nu.

Wij weten meer dan de profeet of de evangelist toen die de woorden opschreven. We kunnen 
niet simpelweg de tekst voor zich laten spreken, omdat tussen de tekst en ons nu eenmaal 
tientallen eeuwen en nog meer generaties gelovigen (en ongelovigen) staan. Al die eeuwen 
spreken mee. Bovendien horen wij hun woorden binnen de beperkte horizon van onze huidige 
tijd en cultuur. En we zijn sowieso altijd mensen met beperkingen en zwakheden, zelfs al 
weten we meer dan de bijbelschrijvers.

Het moet er in de eerste plaats om gaan dat wij met de tekst in gesprek gaan.9 Vóór ons is dat 
nooit anders geweest: iedere generatie moest altijd opnieuw dat gesprek aangaan. Want 
alleen zo kunnen woorden van meer dan tweeduizend jaar oud in het hier en nu betekenis 
krijgen.

We moeten de woorden van profeet en evangelist met respect behandelen. Wat bedoelden zij 
toen? Hoe vertalen we hun woorden eerlijk naar onze taal? Wat kan hun boodschap uit een 
andere tijd en cultuur voor ons betekenen? Klopt mijn lezing en uitleg wel? En heel belangrijk: 
welke dogma’s of vooroordelen kunnen mij in de weg zitten bij het lezen en luisteren?

Als we die vragen eerlijk blijven stellen, kunnen we een oeroude tekst in het nu tot leven 
brengen. We voegen iets van ons eraan toe, we verliezen iets van toen dat wij nu niet meer 
kunnen verstaan, maar zo werkt het met traditie. Zo komt de Schrift tot ons.

–

8 Hier maak ik graag gebruik van een artikel van de Australische trappistenmonnik en theoloog Michael Casey, 
‘De Regel en de Traditie. Verslag van een persoonlijke zoektocht’; in: Benedictijns Tijdschrift 83/4 (december 
2022) 152-166. Casey gaat daar in op de hermeneutiek, de ‘uitlegkunde’ of het verstaan (‘Verstehen’) van 
teksten, zoals hij die leerde van de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Diens hoofdwerk is 
Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Tübingen: Mohr/Siebeck, 1960, 
495pp), gevolgd door nog uitvoeriger ‘aanvullingen’: Wahrheit und Methode: Ergänzungen; Register 
(Tübingen: Mohr/Siebeck, 1993, 533pp).

9 Michael Casey (a.w., 163) vat de honderden bladzijden van Gadamer bondig samen in ‘zeven kwaliteiten die 
karakteristiek zijn voor een degelijke interpretatie van een traditionele tekst en, daardoor, van de traditie 
zelf’:

1. nederigheid: ga in een respectvolle dialoog met de tekst;
2. zelfkennis: ken je eigen eindigheid, beperktheid en afhankelijkheid;
3. gezamenlijke taal: verbind je eigen taal en perspectief met dat van de tekst;
4. luistervaardigheid: het gaat om ononderbroken en open luisteren naar de tekst;
5. ondogmatisch: laat je vooronderstellingen, dogma’s en vooroordelen los;
6. kritiek: aanvaard dat de tekst anders is en gebruik die niet alleen voor je eigen gelijk;
7. testen: vraag je steeds af of jouw interpretatie wel klopt.
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En dat is dan Advent: in gesprek gaan met eeuwenoude verwachtingen op zo’n manier dat ze 
vandaag voor ons ook gaan leven. Wij verwachten de geboorte van Jezus niet, want die ligt al 
twee millennia achter ons. Wij verwachten de aanwezigheid en nabijheid van Christus in onze 
eigen wereld en tijd. Door de oude woorden steeds opnieuw te lezen voeden we die 
verwachting.

Dat vergt van ons dat we verder durven kijken dan wat voordehand ligt. Dat we goed en zuiver 
luisteren naar de vele stemmen in onze wereld om die te kunnen verbinden met profetie en 
evangelie. Zodat we leren dat verwachting meer is dan rustig afwachten wat er komt.

Verwachting is uitzien met hoop en met geloof. Hoop en geloof bestaan beide bij de gratie van 
het méér, het gans andere, het ongedachte dat daar altijd inzit. Geloven is meer dan weten, 
hopen is iets anders dan afwachten.

Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? vragen Johannes’ 
leerlingen. In hun vraag kunnen we twijfel horen, maar minstens zozeer ook hoop. Het komt 
aan op hun geloof zodat ze niet gaan struikelen.

Hun vraag is ook de onze: redden onze hoop op en ons geloof in de komst en de aanwezigheid 
van de Messias het van ons ongeloof? Ons ongeloof dat meer dan genoeg redenen kan 
bedenken om niet te hopen, niet te geloven. Want we zien toch immers nog niets van dat 
Koninkrijk van vrede en recht?

Nee? Zien, horen, ruiken, voelen of proeven we echt niets? Dan moeten we onze zintuigen 
beter oefenen. In deze wereld die doodziek is geld en goederen, besluiten sommige mensen te 
leven zonder geld, en ze houden dat vele jaren lang vol.10 In dit land waar 
volksvertegenwoordigers dezelfde haatdragende dingen zeggen als fascisten een kleine eeuw 
geleden, zoeken jongeren en ouderen juist naar verbinding en menselijkheid.

Misschien roept dat in ons een hoop wakker, sterkt het ons geloof. Want in het eind zullen 
hemel en aarde vernieuwd worden. Dat belooft ons de messias. Dat gaat niet over een 
hiernamaals, maar over een nieuwe wereld. De oude woorden van profetie en evangelie 
reiken het ons aan, wij mogen dat weer doorgeven, en zo bouwen wij mee aan die toekomst.

Dat gaat over concrete dingen die we doen of laten, concrete vrede en gerechtigheid, maar de 
dragende kracht daarin is spiritueel, het is Gods Geest. Dat durven te geloven en eruit te leven 
is Advent: Verwacht de komst des Heren11 – en blijf dus niet zitten afwachten, maar geloof het 
en doe het.

Amen.

10 Bijvoorbeeld Robbert Vesseur en Petra Smolders met hun Geefeconomie: https://geefeconomie.nl/, ook op 
Telegram, een alternatief voor WhatsApp (https://t.me/geefeconomie) en op Mastodon, een alternatief voor 
Twitter (https://mastodon.green/@robbert_geefeconomie / 
https://mastodon.green/@petra_geefeconomie). De Duitse Heidemarie Schwermer leeft al twintig jaar 
(nagenoeg) zonder geld: http://livingwithoutmoney.org/. Idealistisch? Onhaalbaar? Waarschijnlijk, maar 
waarom zou dat niet kunnen?

11 Lied 439.
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Interludium
Zingen : Lied 446: 1, 3, 5

DIENST VAN HET ANTWOORD

Collecte : bij de uitgang
Gebed over de gaven
Voorbeden
Gebed des Heren
Slotlied : Lied 444
Zegen
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