
TERUGBLIK op de overweging van 15 december 2019

Derde zondag
van de Advent

Herodes heeft Johan-
nes de Doper laten op-
pakken; hij zei te veel
de waarheid en bracht
de zittende macht (He-
rodes) in verlegenheid.
Nu zit Johannes ge-
vangen en hij laat vra-
gen of Jezus degene is
over wie hij gepreekt
had. Jezus laat hem
het antwoord brengen
en Matteüs vertelt dat
aan zijn gemeente. 

Jesaja voorzegt de welvaart, het welzijn en de vreugde
waarnaar elke rechtgeaarde jood uitzag. Het zijn typisch
adventsthema’s: de verwachting, de vreugde over de
toekomst. Je moet alleen wel goed kijken om de tekens
van de tijd te verstaan: geen luilekkerland, zeker geen
geweld, maar meer de vrede van het hart in de overtui-
ging dat je leven niet uitzichtloos is.

Thema: “Waar zien we naar uit?”

EERSTE LEZING uit de profetie van Jesaja (35,1-6a.10)

Zo spreekt de Heer: 'Woestijn en steppe zullen
zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlak-
te. Pronken zal zij met lelies, van blijdschap jube-
len en juichen. De glorie van de Libanon valt haar
ten deel, de luister van Karmel en Sjaron. Zij zul-
len de glorie van de Heer aanschouwen, de luister
van onze God. Maak slappe handen sterk, geef
kracht aan knikkende knieën. Spreek tot allen die
de moed verloren hebben: Vat moed en vrees
niet: Uw God komt om de wraak te voltrekken,
God komt om te vergelden en om u te redden.'
Dan gaan de ogen van de blinden weer open en
zullen de oren van de doven geopend worden. De
lamme zal springen als een hert en jubelen zal de
tong van de stomme. Die door de Heer verlost
zijn, zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij
naar Sion, hun hoofden omgeven met eeuwige
vreugde. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijd-
schap, en pijn en gejammer nemen de vlucht.

TWEEDE LEZING uit het heilig evangelie van onze
Heer Jezus Christus volgens Matteüs (11,2-11)

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over
de werken van Christus en hij liet Hem door zijn
leerlingen de vraag stellen: 'Zijt Gij de komende,
of hebben wij een ander te verwachten?' Jezus
antwoordde hun: 'Gaat aan Johannes zeggen wat
gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen,
melaatsen genezen en doven horen, doden staan

op en aan de armen wordt de Blijde Boodschap
verkondigd. Gelukkig is hij die aan Mij geen aan-
stoot neemt.' Toen zij vertrokken waren, begon
Jezus tot de menigte te spreken over Johannes:
'Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar
een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt gij
dan wél naar gaan zien? Naar iemand met verfijn-
de kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te
vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt
gij dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? In-
derdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! Hij
is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn
bode voor U uit die de weg voor uw komst zal be-
reiden. Voorwaar, ik zeg u: Onder hen die uit
vrouwen geboren zijn, is niemand die groter is dan
Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het
Rijk der hemelen groter dan hij.'

OVERWEGING

Niemand, dierbare mensen, zal leven met het ge-
voel dat het goed gaat op onze wereld. In die rich-
ting was er wel even een opleving in 1989 toen de
Berlijnse muur werd gesloopt en kort daarop de
Sovjet Unie uiteen viel. Eindelijk een toekomst van
welvaart, vrede, ontspanning en zo meer. Maar
dat duurde niet zo lang. Het is bekend dat na elke
revolutie, ook een zachte, na enige tijd oude struc-
turen weer terugkeren, niet als kopieën maar toch.
Die vrede en ontspanning kwamen onder druk te
staan, onder andere door economische opvattin-
gen die de kloof tussen arme en rijke landen al-
leen maar groter maken en de wereldvrede nu
verder weg is dan ooit. Enfin, er zou veel over te
zeggen zijn, maar het staat vast, dat mensen zich
snel binden aan waar ze naar uitzien en dat is iets
wat de wereld bezig mag houden.

Ook de geloofsgemeenschappen in grote delen
van onze wereld hebben een revolutie doorge-
maakt, begonnen na de tweede wereldoorlog met
als hoogtepunt zo’n 50 jaar geleden. Er is veel
verdwenen in de plaats waarvan niets terugkeer-
de; er is toen veel nieuws gekomen, onder andere
in de liturgie, waarvan ook veel het nog geen paar
decennia uithield. We zijn hier als Kerk, als ge-
loofsgemeenschap bijeen en dat bovendien in de
Adventstijd, die onze gedachten en verlangens op
gang bedoelt te krijgen naar wat Kerstmis kan be-
tekenen, – kortom, vandaar het thema: “Waar zien
we naar uit?”

Die vraag is al heel oud, maar wordt bijna volle-
dig bepaald door de cultuur die die vraag stelt. Zo
vertelt de evangelietekst vandaag over Johannes
die gevangen zit en laat informeren naar de bete-
kenis van Jezus van Nazareth, nl. of Hij het is die
wordt verwacht. Johannes zag uit naar een ko-



ninkrijk zoals de profeten dat ooit beloofden. Hij
vroeg zich af waarnaar hij moest uitzien, want er
was in al die eeuwen zoveel veranderd én mislukt.
Het was de zorg van zijn tijd. Jezus geeft echter
geen direct antwoord maar spreekt de omstanders
aan over Johannes: duidelijk als een voorbeeld
voor wat je aandacht niet verdient en vooral aan-
treft in de paleizen van de koningen.

Dierbare mensen, wat moeten wíj ermee? Is
Johannes’ vraag misschien ook uw vraag en die
van mij? Wie en wat hebben wij te verwachten, –
ieder persoonlijk maar wellicht vooral wij, dus sa-
men te verwachten? Daaraan gaat de vraag voor-
af van het thema: Waar zien wij eigenlijk naar uit?
Is Johannes ook voor onze tijd een voorbeeld,
waarbij de paleizen van de koningen in Johannes’
tijd voor óns de dwingelandij is van ideologen, van
politieke meedogenloosheid of het geweld van de
markt, kortom het geld als een cultusobject. Jo-
hannes droomde nog van het beloofde land van
melk en honing. Jezus van Nazareth zag meer uit
naar (zeg maar) een collectief van mensen die
zouden geloven in liefde voor recht, – ja, dus
meer een geestelijk Rijk, waar iedereen zich thuis
voelt, welkom is en aanvaard, en dat dát Rijk de
plaats zou gaan innemen van dat gedroomde land
van melk en honing.

Zo komen we bij een geloofsgemeenschap,
wereldwijd, die Kerk is gaan heten, met als vraag:
Waar zien wij naar uit? Johannes’ vraag is ook
onze vraag maar in een ander perspectief en een
andere cultuur.

Kortom, wat is het bestemmingsplan van de
Kerk? Die vraag domineert sinds een halve eeuw
onze geloofsgemeenschappen. Wat is de toe-
komst van Kerk als een gemeenschap van men-
sen, sinds de officiële Kerk haar macht en vooral
haar aanspraken op de waarheid heeft verloren
en ook op het laatste woord? Want zó is dat, wel-
iswaar vooral in de zogeheten westerse wereld,
maar toch.

Het gaat over een bestemmingsplan. Wie het
weet mag het zeggen, maar die loopt tegelijk het
risico de agressie op te roepen van hen die terug
willen naar een tijd waarin de kerk zich triomfalis-
tisch presenteerde. Misschien is het begin van
een bestemmingsplan gelegen in bescheidenheid.
Dat wil zeggen: beginnen met neergeslagen ogen
toe te geven dat de Kerk, misschien vooral de offi-
ciële Kerk, niet helemaal heeft waar gemaakt wat
Jezus in Johannes de Doper zo waardeerde en
waarop Hijzelf hoopte: een geloofsgemeenschap
van liefde voor recht. Voor deze tijd zou het onder
andere kunnen zijn: een gemeenschap waar eer-
der aandacht is voor de ander dan voor het eigen
recht op gelijk en op bv. onbeperkt eigendom.

Weet u, dierbare mensen, soms denk ik aan
nieuwbouw in plaats van verbouwing. Als je je
huis verbouwt, dan kan het nog mooi en goed

worden, maar het is het blijft hetzelfde huis. Mis-
schien is het wat om het hele huis te slopen, maar
(let wel) de fundamenten te behouden om daarop
nieuwbouw uit te voeren. De vraag bij die vergelij-
king is: wat zijn de fundamenten van de Kerk?

Het antwoord is niet zo moeilijk. Allereerst het
evangelie waarvan het beginsel staat in de Berg-
rede. De Bergrede is niet een ethisch programma
(– weet u wel, wat je doen en laten moet –) maar
een perspectief op het Koninkrijk van God. Een
tweede fundament is het liturgisch jaar dat gestal-
te geeft aan het verhaal van God. Verder ook het
behoud van de genadetekens die de Vader ons in
Jezus van Nazareth gaf. Al het andere kan wor-
den gezien als bijvangst van de prediking van het
evangelie. Dat moeten we niet meteen wegdoen,
want misschien zit er iets waardevols tussen dat
een plekje kan krijgen in het ontwerp van de
nieuwbouw.

Dierbare mensen, het is speculeren wat ik hier
doe, maar het antwoord op de vraag waar we
naar uitzien is pas echt valide als het ontstaat in
stilte, rust, vertrouwen, geduld, vooral geduld en in
gebed tot de Geest die Jezus van Nazareth be-
zielde, de Geest van God. Het gaat in de Kerk niet
om dogma’s, niet om moraalregels als filtraat van
een leer, maar om een praktijk van conditieloze
liefde voor mensen, – een liefde zoals Jezus van
Nazareth die voorleefde.

(– Ruimte voor aantekeningen –) 
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