
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
beste mensen op deze zondagochtend in deze Kloosterkerk, 
 
Laat ik haar Else noemen. Ik verander haar levensverhaal, want het gaat niet om Else, het gaat om het 
principe. Else wordt langzaam blind en ze had het leven al niet helemaal onder controle – niet naar de 
burgerlijke standaards, althans. Als ik het moet afmeten aan haar kleding, wil ik niet weten, hoe Elses 
huis erbij staat. Else draagt, weer of juist geen weer, dikke jassen – zij gaat chique, ja parmantig gekleed 
– al is het vast allemaal van de kringloop. Else wordt door een groot deel van de wereld vreemd 
aangekeken – en daar heeft zij al haar leven last van. Ze is namelijk niet gek, de kleine wereld waarin ze 
heeft moeten leven maakte haar gek – en dat weet ze. Dat is haar probleem.  

Nu zij blind wordt, groeien haar nagels en worden zwarter – en worden niet meer geknipt. Nu 
zij blind wordt, worden haar kragen steeds zwarter, de vestjes viezer – en worden ze niet meer 
gewassen. Else heeft met moeite haar weg door het woud van de zorg gehakt – en nu heeft ze 
Nachbarschaftshilfe, zoals dat bij onze oosterburen heet. Ze heeft recht op professionele buurtzorg – en 
die krijgt zij nu ook. Waar die zorguren aan worden besteed, mag ze zelf weten – en zij heeft haar eerste 
zorguur voor het volgende ingezet. Iemand van buurtzorg heeft haar naar de bloemist mogen 
begeleiden om daar een adventskrans te kopen – voor op de voordeur. Al het is in tussentijd juni, 
verbeten en trots tegelijkertijd vertelt ze – hoe geïrriteerd de zuster van buurtzorg aan die wens heeft 
voldaan. Grote noden, Else vervuilt, gaat onder in de golven van het leven, ziet al geen hand voor 
ogen meer, had sowieso al geen rooie cent voor kleding en de rest van het leven – zal die mens van de 
buurtzorg gedacht hebben. En nu loop ik hier en haal, omdat zij het me zegt en mag zeggen, voor een 
relatief vermogen een volstrekt overbodige adventskrans. 

Ten huize van Else is het ook in 2017 advent geweest. Zo zeer dat je er nog in juni over kunt 
praten. Dat wil zeggen: vooral voor de buren van Else is het zichtbaar advent geweest. De krans hangt 
immer op de voordeur. Voor de honderden die langsliepen, voor de enkeling misschien die een bezoek 
bracht. Else definieerde de tijden – en zo, met dat kleine teken op de voordeur, redde ze de anderen 
een beetje van hun eindeloosheid, van hun gejaagde bestaan, van dat eeuwige hetzelfde. Op een 
ongetwijfeld bescheiden, ja nietige voordeur hing een maand lang een krans. Die deur werd voor een 
tijd een plaats van God – zoals Gerrit Achterberg het over de mens dichtte. Else wilde een teken 
stellen. Zonder de mens geen tekenen. Zonder deze mens geen krans. Zonder krans geen advent. Alleen 
zo kende Else het. Ieder jaar. En het moet juist in de gekmakende jaren van haar leven, zonder echt, 
veilig thuis, een reddingsboei geweest. Een adventskrans als reddingsboei – dat past ook, minstens van 
de vorm. Zonder deze mens geen krans. Zonder krans geen advent. Zonder advent geen vaste uren en 
dagen. Zonder vaste uren en dagen geen waarde – geen heiliging van de tijden – alleen een eindeloze 
zee van golven en golfjes en dan weer golven, de stille zee, storm en golven – allemaal even saai als 
imponerend. Golven en golfjes. Golfjes of golven. Maar: Geen momenten, geen tijden. Geen 
reddingsboei in de tijd. Alleen een eindeloos saaie eeuwigheid – waarin niets telt, niets oplicht of eruit 
gelicht wordt. Elke golf wordt weer vlak water, elk vlak water weer een golf. En dat gaat zo maar door.  

Maar mensen kunnen tekenen stellen, tekenen slaan. We kunnen op een God wachten, die ons 
zal redden – maar juist de mens is niet overgeleverd aan de dwang van zijn instincten. Juist wij kunnen 
de stilte maken, de razernij doorbreken. Wij kunnen het eeuwige bestaan, met zijn eeuwige terugkeer 
van hetzelfde, welbewust onderbreken. Koop van je laatste geld een adventskrans – en hang die aan de 
buitenkant van je deur. 

 
Het tweede verhaal komt uit het juist gelezen bijbelboek. 
(Ik citeer in de volgorde van het verhaal, maar sla veel over.) “Toen de veertiende nacht van de reis 
aanbrak, (…) heerste alom de angst om op een klip te lopen. (…) In die nacht zei Paulus: “Ik raad 
jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal een haar 
worden gekrenkt. Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte hij God in aanwezigheid 
van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. (…). 
Zo kwamen allen behouden aan wal.” (Einde citaat.) 



Niet geheel toevallig was het die nacht, als je de aanwijzingen uit het verhaal (de Vasten, de 
Verzoendag, de veertien dagen) nagaat, de nacht der nachten. Het moet de Nacht van Pesach zijn 
geweest, tenminste: dat wil de verteller Lucas, de man die ook een Evangelie schreef, ons in zijn 
Handelingen der apostelen doen geloven. De nacht van de schipbreuk voor Malta was het precies de 
nacht der nachten – de nacht waarin aan de uittocht van het Volk werd herinnerd, de nacht van de 
doortocht door het water, de nacht die begon met een overhaaste vlucht – om te ontkomen aan het 
leven in slavernij.  

De Israëlieten in Egypte vluchtten voor Farao, die hen slaaf hield. Paulus vlucht niet voor de 
Farao van Egypte. Hij is juist op weg naar de keizer van Rome. Het is nog voor de grote stadsbrand in 
Rome, waarvoor Nero de schuld bij christenen zal zoeken. Paulus kan nog goede hoop hebben. Paulus 
hoopt van Nero erkenning van zijn verkondiging te krijgen – Hij heeft daarom zelf om een militaire 
escorte gevraagd. Eén oordeel van de keizer – Roma locuta, causa finita – Rome spreekt en daarmee is 
de zaak afgedaan. Al heeft Paulus ook zijn mond nooit gehouden, na jaren waarin joden, Romeinen en 
andere christenen hem van iedere plaats wegjoegen, waar hij heen kwam om zijn Evangelie van de vrije 
genade te verkondigen – na jaren van gejaagd-zijn verlangt zelfs deze Paulus naar uiterlijke rust. Hij 
vlucht tot de keizer – om juist ook niet meer slaaf van een opgejaagd bestaan te hoeven zijn. 

In de stedelijke Kunsthalle van Mannheim hangt een voortreffelijk portret van deze Paulus. Het 
is van de hand van Lovis Corinth. Het zwaard heeft hij opgeborgen, zijn gestalte is iel, alle concentratie 
zit in zijn gezicht en in zijn rechterhand, waarop een boek ligt, ongetwijfeld de Heilige Schrift. 
Monomane kleine oogjes zijn priemend op de toeschouwer gericht – van deze man zou geen zinnig 
mens iets aannemen – en toch weet hij ze, zij het aanvankelijk niet bij bosjes in te pakken. Deze gek is 
de geschiedenis in gegaan als constructeur van het christendom. Hij is aan het begin van hoofdstuk 27 
nog op de rand van wat wij gekte zouden noemen – bekeerd, maar als persoon niet veranderd. 
Gejaagd, van binnen en van buiten. Wie de Handelingen leest – snapt dat. Of het zo gebeurd is, is een 
andere vraag – maar heeft Lucas zijn verhaal geschreven. Paulus verkondigt, debatteert, vertelt van zijn 
Christus – en vijftien hoofdstukken lang wordt hij telkens weggejaagd. Telkens gebeurt hetzelfde. Hij 
komt, ziet – en verliest het pleit. 

En dat volgt dit andere hoofdstuk 27, waarin de snelheid uit de vertelling gaat, waarin elke golf, 
elke beweging, elk detail, de plannen van elke soldaat, het aantal van 276 opvarenden, over de 
loefwinden en de lijwinden wordt verteld. Dit hoofdstuk is anders dan alle andere hoofdstukken, want 
de nacht waarover dit hoofdstuk verteld is anders dan alle andere nachten. Deze nacht is de nacht van 
het haastig gebakken brood. Precies, de nacht van de ultieme haast, je kent zulke nachten wel, Paulus 
kent ze zeker, waarin voor de zoveelste keer nog moet, wat allang had gemoeten, de nacht waarvan de 
morgen veel te vroeg aanbreekt, de zoveelste dag die te kort is voor alles wat er moet – en wat je 
misschien ook ergens nog wel wilt – al ben je innerlijk moe. 

In zulke nachten kan het geen kwaad – ja, doet het veel goeds nog eens brood te bakken en het 
met aandacht ook te eten, te kauwen, het bewust te kauwen, te proeven, te voelen – en te weten 
waarvoor je leeft en waar je het allemaal ook weer deed. Durchatmen, noemen de Duitsers het – en dat 
betekent precies: niet doorrennen, je niet door laten bewegen, maar minstens te proberen om stil te 
staan. Durch-Atmen. Zo’n nacht. Het kan ook de zoveelste denderende dag op rij zijn. Beter is het dat je 
jezelf tot stilstand brengt – dan dat de golven je zo meteen tegen de rotsen van de kust aansmijten. 
Dus strek je tenen – al is het ook nog erg diep. Misschien kun je staan, en eindelijk eens niet gaan met 
de golven. Durchatmen. Er is – verdomd als het niet waar is – en het is soms waar: er is soms moed voor 
nodig (zegt het verhaal) om tijd te nemen en eindelijk eens te danken voor het leven en dan te eten en 
niet meer met de moed der wanhoop alleen maar te roeien met de riemen die je hebt, de laatste.  

En natuurlijk is dat niet het hele verhaal over “onze manier van leven”. Maar ach, het is het 
zeker ook wel, en zou het bij die onrust dan nog maar om één of ander evangelie gaan. Zouden we het 
minstens allemaal doen voor een goede boodschap – en trouwens: daarvoor doen we het ook vaak 
voor. Maar het ging en het gaat ook vaak over schoenen en kleding. Dat soort dingen. Althans, ik 
hoorde gisteren met een schuin, nieuwsgierig oor in de trein op zijn Amsterdams het verhaal van een 
verkoopster, een vriendin van degene die telefoneerde, die naar de zoveelste dag van te lang en te veel, 



bij haar bazin had aangeklopt voor een middagje vrij – en die bazin had gevraagd (ik citeer): waar haar 
succes toch was gebleven. 

Dat is natuurlijk niet het hele verhaal over “onze manier van leven”. Je moet altijd toevoegen, 
dat het ook goedkope cultuurkritiek is, mmaar iedereen die het hoort, weet dat het ook “onze manier 
van leven” is – dat hopeloze geroei zonder te eten en met de neiging er stiekem de brui aan te geven en 
op een onbewaakt ogenblik de plaat te poetsen – zoals die soldaten uit het verhaal. Al die vele dingen 
zijn intellectueel of esthetisch attractief, ze maken ons mooier, aantrekkelijker in de ogen van anderen, 
natuurlijk, ze doen onze vaardigheden blinken, ze doen onze ster rijzen, ze zijn in het beste geval zelfs 
nog goed voor anderen of beter nog: voor de samenleving. Soms gaat het ook echt ergens over. En 
heel soms ook echt helemaal niet. En ook als het wel ergens over gaat – waarom niet een eenvoudig 
teken, een krans, brood in de nacht in plaats van dat gejaagde, gecontroleerde bestaan? 
 
Een derde verhaal, een beeldverhaal. 
Mij trof de tegenoverstelling tussen twee foto’s van Martijn Fabrie (ze hangen rechts achter in de kerk): 
tussen de duinen en de torens van de Europoort. Samen vertellen die over de ultieme menselijke greep, 
controle op het landschap. Beide foto’s plaatsen de einder vrijwel in het midden – de lucht neemt een 
groot deel van het beeld in. En die lucht is onbestemd, met wolken die niet per se dreigen, maar die 
ook geen complete ontspanning toelaten. Dat zie ik tenminste. Onbestemd, onbestemd genoeg, te 
onbestemd misschien ook is de toekomst van het landschap. Dezelfde onbestemde luchten: ook waar, 
juist waar de mens de volmaakte controle heeft gewonnen, beton en pijpen zover het oog reikt, waar 
door loutere cultivering en planning voor een duif als uit Noachs ark nergens meer plaats is – juist 
waar de mens de volmaakte controle heeft gekregen – daar is het wachten op een zondvloed, zegt ook 
de kunstenaar in een interview, die eindelijk weer een beetje plaats maakt, waarin al dat cultiveren en 
plannen eens niets hebben te betekenen, niet eens mogelijk zijn en je in je arkje gewoon eens lekker en 
rustig en bewust en zonder haast een stuk brood kunt eten. 

En dit moet het zijn – waarin Lucas ons met dat verhaal van Paulus voor Kreta wil herinneren – 
zelfs als het wel om grootste zaken gaat, als de verkondiging van het Evangelie, en ook als het om op 
zich aangename bijzaken gaat, als de verkoop van een mooi paar schoenen – de mens die met zijn tong 
en met zijn doen controle probeert te verkrijgen en te houden, uiteindelijk heeft – schijnbaar de teugels 
in handen – die mens houdt nog stand, maar controle is altijd aangevochten en uiteindelijk vreest die 
mens ook de zondvloed, die zich, als-ie komt, niet op laat houden. 

Dit moet het zijn, wat Lucas ons met die schipbreuk wil vertellen: Die controlerende mens staat 
tegenover de mens die tekenen weet te stellen. Dat wil zeggen: het kan natuurlijk precies diezelfde mens 
zijn, maar in een andere state of mind. Beide, tekenen en controle, komen voort uit het doen of het spreken 
van een mens: Maar wie een teken stelt heeft geen enkele angst voor het verlies van controle – en 
bereikt als bijproduct alles wat er in het leven te doen is, in één moment.  Zij of hij is de controle vaak 
juist verloren, schipbreuk op zee, schipbreuk in het leven – en dan gebeurt het. Een gejaagde gek 
(zeggen ze), zoekt bescherming bij de keizer – breekt in de storm het brood en brengt daarna nog twee 
rustige jaren in Rome door – zonder de keizer zelfs nog maar te willen zien, zo vertelt Handelingen in 
het laatste hoofdstuk 28 namelijk voort. Paulus tweede bekering vond in die nacht plaats. Hij werd een 
ander mens. 

Een vervuilde gek (denken ze) hangt de mooiste adventskrans op, die ze maar kan vinden. 
Teken van de mens, die voor een tijd een plaats van God is. Vrij naar Lenin, maar dan toch anders: 
Controle is aardig, het gejaagde, controlerende bestaan is soms best aardig, de eenvoudige rust van het 
teken is beter.  

In naam van God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 


