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Gebed om ontferming
Zo kwetsbaar
is het enkele 
vlammetje
van deze eerste Advent
alsof het zo 
weer uit kan gaan
en we 
overgeleverd zijn
aan het duister –
zo kwetsbaar 
kunnen we 
ons voelen:
ons levenslichtje
flakkert
het lichaam broos
de geest somber.
Niet altijd
o, zeker niet
maar 
soms wel,
dan zoeken we
hoe
te leven
in uw licht
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Zo kwetsbaar
zijn de kinderen
in ons midden
zonder ons
kunnen zij niet 
en wat het leven 
hun brengen zal
weten ze niet 
maar is dat
heel anders
voor ons?
Hoe zouden wij
het redden 
zonder mensen 
die ons
liefdevol
aankijken 
een schouder
bieden
om op uit te huilen
een oor
om aan te vertellen.
Zo kwetsbaar 
kunnen we zijn
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Zo breekbaar 
is de aarde
die kleine vluchtheuvel
in een donker 
en koud heelal
en ook al 
weten we
al enige tijd
dat we
niet het middelpunt
zijn van het universum
soms
gedragen we ons 
wel zo
alsof alleen
onze tijd 
onze plaats
onze levensstijl
er toe doen.
Maak ons 
uw wegen
door uw Woord 
en Geest 
bekend
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Preek
Met een zekere graagte, misschien moet ik zeggen een heimelijk genoegen – een guilty pleasure – 
lees ik iedere zaterdag in een van de dagbladen een rubriek die vragen van lezers omtrent de 
etiquette beantwoordt. Om een greep te doen uit deze categorie klein-leed: Mag ik een boeket 
rozen van mijn collega aannemen, terwijl de liefde niet wederzijds is? Mag mijn man mee naar het
trouwfeest van een collega? Is het onbeleefd als ik als enige een voorgerecht bestel? en voor de iets
jongeren onder ons – het is tenslotte een dienst waarin gedoopt is: Hoe moeten we reageren op 
kinderachtige cadeaus van oma?

Ik besef dat het gevaar op de loer ligt dat u zich nu de rest van de preek gaat wijden aan de vraag 
'tja, wat zou ik eigenlijk doen met die rozen of dat voorgerecht, of wat moet ik als grootmoeder/-
vader dán geven?', maar ik wil toch proberen u een stap verder mee te nemen. Want al die kleine 
en soms ook minder kleine vragen monden met allerlei omwegen uiteindelijk uit in die ene grote 
vraag: 'Hoe moet ik leven?' En ik weet wel: het is vast niet zo dat die vraag u dagelijks bezighoudt.
De meeste dagen hebben immers genoeg aan hun eigen dynamiek: als je kind naar de opvang 
moet, de thuiszorg voor de deur staat, een deadline gehaald moet worden, moet die vraag 'Hoe 
moet ik leven?' geduld hebben. Maar soms is ze daar, onontkoombaar, op de kruispunten van je 
leven, op de momenten die er toe doen. Wanneer je nadenkt over de vraag of je wel verder wilt 
met die baan – hoe zinvol is het eigenlijk wat ik doe? – wanneer ziekte je bepaalt bij de 
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kwetsbaarheid van het bestaan, wanneer je stilstaat bij de vraag wat je je kind wilt meegeven in het
leven.

Hoe moet ik leven? Zo lang er mensen zijn, is er die vraag. En ik zie hem dan ook terugkomen in 
de tekst van de profetie van Jesaja, geschreven op een van de kruispunten in de geschiedenis van 
het volk Israël. Het volk zit ingeklemd tussen hamer en aambeeld van de grote oorlogsmachines er 
om heen, Egypte aan de ene en Assyrië/Babylonië aan de andere kant. Hoe dan te leven, is er 
toekomst? En dan is er dat visioen van de profeet, een beeld van wat komen gaat over recht en 
gerechtigheid, over volken die de oorlog niet meer leren. Ver weg zou je denken en zo lijkt het ook
als de tekst begint met de woorden dat 'eens de dag zal komen' of zoals een oudere vertaling het 
zegt, 'in het laatste der dagen'. Dan denk je: dat kan nog wel even duren, maar in bijbel gaat het als 
het de toekomst betreft, niet zozeer over ooit/eens, over eindeloos wachten, over iets 
onbereikbaars. Het gaat om wat er op je toe-komt, om Advent, – want dat betekent letterlijk: 
wat/wie er komen gaat –  om de Eeuwige die zich aandient. Paulus beschrijft dat in zijn brief aan 
de mensen in Rome met het beeld van de dageraad: de nacht loopt ten einde, de dag nadert al 
(Romeinen 13,12). Het staat op het punt te gebeuren. Of om het te zeggen met woorden van deze 
dagen: 'Daar wordt op de deur geklopt!' En dan?

Nu ja, die komende gebeurtenis vraagt dat om reactie, het nodigt uit. Als dat de toekomst is, dat 
profetische visioen, dan roept dat onmiddellijk ook de vraag op: en wij dan, hoe moeten wij leven?
Als dat het ideaal is: als God zal rechtspreken over machtige volkeren en die hun zwaarden zullen 
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen, wat betekent dat dan voor onze 
werkelijkheid. Waar lijkt die al een beetje op dat ideaal, en waar komt ze er nog niet bij in de 
buurt? Waar wordt het einde, de dood, nog geadoreerd: zwaarden en speren, zijn nu eenmaal 
werktuigen die het leven willen beëindigen, en waar wordt er al opnieuw begonnen: een ploegijzer
en een snoeimes zijn nu eenmaal werktuigen die een nieuw begin inluiden?

Kijk, gemeente dat visioen waarmaken, dat zal ons niet zomaar gaan lukken, daarom heet het ook 
een visioen, maar dat is ook niet de bedoeling van de profeet. Hij wijst op iets anders wat je te 
doen staat: Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons onderrichten, ons de weg 
wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Wie in de geest van de profetie vraagt: hoe moet ik 
leven? die moet op weg gaan en dan niet, zoals zo vaak van de godsdienst wordt beweerd, om je 
uit te leveren aan het irreële, om je verstand, je identiteit en je verantwoordelijkheid in te leveren. 
Die gaat op weg om te leren, om zicht te krijgen op een ander perspectief dan je toch al had, je 
eigen gelijk voorbij. Die gaat op weg om een nieuw antwoord te vinden op die oude vraag: 'Hoe 
moet ik leven?' Wie God toelaat, wie, ook deze advent, op weg wil gaan om uit te komen bij het 
kind in de kribbe, moet weten: als je daar aankomt, ben je niet klaar, maar dan begint het pas. 
Zoals de doop niet het einde is van een traject, maar het begin: hoe te leven als ouder, als 
geloofsgemeenschap zodat het visioen levend blijft voor de kinderen in ons midden. Ja, dat doe je 
door zelf te oefenen, te leren. Door de vraag, die een van de doopouders zichzelf hardop stelde, in 
het volle licht te zetten van dit visioen: 'welke waarden wil ik mijn kind eigenlijk meegeven, wat is
voor mij zo belangrijk, dat ik dat wil overdragen?'

'Hoe moet ik leven?' – de profetie vertelt van een visioen waarin andere waarden, andere 
mogelijkheden geleerd worden. Ze liggen niet kant en klaar voor het oprapen. En daarom sluit ze 
ook af met een oproep: nakomelingen van Jakob, kom mee, laten we leven in het licht van de 
Heer.

Waar vind je dat licht? Dat is natuurlijk een vraag van alle tijden, ook van de onze. Waar vind je 
dat licht in een tijd dat het veel mensen moeilijk valt iets van buiten af in hun leven toe te laten. 
We leven in een gesloten wereldbeeld, waarin vooral de wetten van oorzaak en gevolg gelden. Iets
of iemand die ons te boven gaat, laat zich daarmee slecht verenigen. En van de weeromstuit richten
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we ons vooral op ons betere ik dat ons te boven gaat en waaraan we hard werken moeten. Voor 
alles wat niet lukt is een zelfhulpboek en er is vast ook een zelfhulpboek voor het geval geen 
zelfhulpboek werkt. Ik las over de effecten van sommige mindfulness-apps op je smartphone: hoe 
sommige daarvan de tijd die je er aan besteed bijhouden, waardoor het toch weer een stress-factor 
kan worden. Want het kan altijd nog beter. 

De Britse schrijver Olivia Laing (1977) vertelde onlangs in een interview hoe we met al onze 
onzekerheden meer en meer schuilen in de fantasie van een solide ik, dat zich vastbijt in een 
overtuiging die we ten koste van heel veel verdedigen, niet vatbaar voor de feiten, niet open voor 
de wereld om ons heen. Maar, zei ze, 'een echte relatie met iemand anders maakt korte metten met 
je geïdealiseerde zelfbeeld. Je blijkt ineens egocentrisch, kortzichtig, of wat dan ook. Je komt 
jezelf tegen op allerlei manieren die niet aangenaam zijn. De prijs voor echte intimiteit is dat je die 
onvolwassen zelfidealisering opgeeft. In onze huidige cultuur wordt dat knap lastig gevonden'. 
Aldus Olivia Laing.

Waar vind je dat licht van de Heer? Niet in je eigen solide ik. Je vindt het in de relatie met iemand 
anders, waarin je je onvolwassen zelfidealisering opgeeft. Ik weet niet of u al een blik heeft 
kunnen werpen op de werken van Françoise Stoop die aan de Witte Muur hangen. Het is 
beschilderd jute, van zakken die ze uitgelegd heeft. Je ziet de naden er nog van, en het hangt niet 
strak in een lijst, maar los, het gaat het frame hier en daar te buiten, als er al een frame is. Ik herken
er iets in van de imperfectie van de mens, met zijn rafels, zijn naden, zo anders dan de mens die 
zijn eigen strakgetrokken ideaalbeeld wil zijn en zich keurig in het frame van het eigen gelijk 
beweegt. Voor zo'n mens is de toekomst bedreigend, want ze vraagt erom de vraag 'Hoe moet ik 
leven?' telkens weer opnieuw te stellen, in het licht van de Heer.

Dat licht vind een mens niet in zichzelf. Je zult er voor op weg moeten, om het te leren 
onderscheiden. Het vraagt aandacht, tijd, oefening, want het is vaak klein en kwetsbaar, als het 
kind in de kribbe, van wie gezegd wordt dat het het licht der wereld is. Het laat zich vinden waar 
het visioen van Jesaja mensen in beweging zet, om recht te doen, om de oorlog niet te leren, om zo
onderscheid te maken dat je de ander gaat zien als medemens. 

De rabbi, zegt het verhaal, vroeg eens aan zijn leerlingen:
Hoe kun je het moment bepalen,
waarin de nacht ten einde is en de dag begint?

Is het 't moment als je uit de verte
een hond van een schaap kunt onderscheiden?,
vroeg één van zijn leerlingen.
Nee, zei de rabbi.

Is het als je van verre
een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?
vroeg een ander.
Nee, zei de rabbi

Maar wanneer dan? vroegen de leerlingen
Het is als je in het gezicht van een ander mens kunt kijken 
en daarin je zuster of je broeder herkent.

Dan is de nacht ten einde.
 
En daarom klinkt op deze eerste Advent: ... kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer.
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Bronnen:
‘Na mijn huwelijk begreep ik dat ik mijn eenzaamheid zelf had veroorzaakt’, Olivia Laing geïnterviewd door 
Bas Heijne, NRC 29 november 2018
Doedens/De Klerk, Een goed woord: uit de preken van Gerrit de Kruijf, Zoetermeer: Boekencentrum 2015

Gebeden
Hoe we moeten leven,
die vraag 
kot altijd weer terug 
maar wij danken U,
trouwe God,
dat we door de oude verhalen
telkens weer 
op een nieuw spoor 
worden gezet
om er een antwoord 
op te vinden.

Licht ons daartoe bij
in deze weken van Advent 
van uitzien
naar het kind
dat het licht van de wereld is
dat we leren zien 
wie onze broeders en zusters
zijn
en ons niet opsluiten
in ons zelf 
angstig als we zijn
om alles
wat we kunnen verliezen.

Door het kind in de kribbe
weten we immers
dat we het ware leven vinden
door ons oude ik
los te laten.

Wij bidden dat we
als de kinderen
zouden kunnen dromen
van het licht
verwachtingsvol
met overgave
en dat het ons dan
in beweging zou zetten.

En daarom bidden wij
voor de kinderen 
die vandaag gedoopt zijn
en voor alle andere kinderen
dat ze iets zullen bewaren
van die bijbelse argeloosheid
dat het laatste woord is
aan het licht
en dat recht en vrede
zullen opbloeien
onder onze handen.

Wij bidden voor wie ziek zijn
voor wie 
– al is het tijdelijk – 
aan de zijlijn staan 
en voor wie leven
met een diep verdriet
en daardoor
vaste grond 
onder hun voeten missen
wij noemen in het bijzonder...
en wij voegen
in de stilte 
de namen toe 
van wie ons 
verder ter harte gaan...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te
maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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