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16 december 2018 – Derde Advent – dienst met avondmaal en bevestiging ambtsdragers

Jesaja 60,15 – 22 en Filippenzen 4,4-9 
ds. Rienk Lanooy

Gebed om ontferming
Nog even
en dan wint
het licht
het weer 
van de nacht
maar – U zij gedankt –
hier brak het licht
al door
toen wij er misschien
nog niet eens 
aan toe waren
en wanneer zullen we
er ooit aan toe zijn
zo licht te leven
dat alles
wat ons parten speelt
de angsten en onzekerheid
de blinde vlekken 
de vreugdeloosheid
niet meer
het laatste woord heeft
maar dat het laatste woord 
is aan het licht
zo krachtig
in zijn kwetsbaarheid
daarom bidden wij u: 
Heer, ontferm U...

Verblijd u
zingt het oude lied
en wij zingen het mee
voor ons zelf
of
voor een ander
want de vreugde 
al is ze tijdelijk
wil niet altijd doorbreken
door wat ons overkomt
of wordt aangedaan
ook al houden we
de schijn graag op
en lijken we onaantastbaar,
als ergens
dan toch hier
hopen wij
ware blijdschap te vinden
en daarom
zingen wij ervan
en daarom 
bidden wij tot U:
Heer, ontferm U...

Zal het kind
van het licht het redden
zal de vreugde
blijvend zijn
in een wereld
die schietend 
en liegend
een uitweg zoekt
maar niet verder
lijkt te komen, 
en toch 
zingen wij een lied
ontsteken wij de kaarsen
lezen wij een oud verhaal
we moesten dat
maar blijven doen
ook al weten we niet
altijd goed waarom
maar door het te doen
kan er iets 
in ons oplichten
dat groter is
dan wij kunnen zijn
en 
genadiger
dan we zouden willen zijn
en daarom bidden wij U: 
Heer, ontferm U...

Preek

Deze derde adventszondag heet in de traditie 'Gaudete' – 'Verheugt u'. De bijbehorende kleur is 
roze. U ziet wel: antependia in deze kleur, zijn niet in het bezit van de Kloosterkerk, er hangt 
gewoon paars. Maar misschien lukt het u om roze te denken, roze als een zachte vorm van paars. 
Het is er de 'light-versie' van, zou je kunnen zeggen. Of dat kleurtechnisch klopt, weet ik niet, maar
waar paars staat voor ingetogenheid, is roze de kleur van opgetogenheid. Nu we halverwege de 
adventstijd zijn, licht naast het strikte, donkere paars, iets van de rozevingerige dageraad op, die 
aanstaande is. Het is nog donker, maar het wordt licht. Het is nog Advent, maar we ontwaren al 
iets van het Kerstfeest. Het is nog wachten, maar er is al reden tot blijdschap.

Zondag 'Gaudete' zou je daarom – iets minder liturgisch – zondag 'Voorpret' kunnen noemen. Het 
is dan ook niet toevallig dat van oudsher in de adventstijd profetieën van Jesaja centraal staan. 
Vaak staan ze bol van vreugde over de tijd die komt.
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U weet wellicht dat die profetieën weliswaar in één boek zijn opgenomen onder de naam Jesaja, 
maar dat het boek eigenlijk uit drie delen is opgebouwd. Het laatste deel waaruit de woorden 
komen die zojuist klonken, heet Tritojesaja, de derde Jesaja. Het stamt waarschijnlijk uit de tijd na 
de ballingschap. Tientallen jaren heeft een groot deel van het volk Israël in Babylonië gewoond, 
nadat het is weggevoerd uit het Jeruzalem. Het heeft de tempel als een ruïne moeten achterlaten. 
Maar onder het bewind van de Perzische koning Kores keren groepen ballingen weer terug naar de
moederstad. De verwachtingen zijn hooggespannen; vanaf nu zal alles anders zijn. Het is de hoop 
van iedere balling die terug naar huis gaat: het oude leven met zijn misère is voorbij, er gaat iets 
nieuws beginnen. Dit is niet zomaar een tijdperk van verandering. Dit is een verandering van 
tijdperk. De generatie na de oorlog moet het zo gevoeld hebben: we bouwen aan een nieuw Europa
zodat het oude continent niet opnieuw het slagveld van de wereld zal zijn. En op persoonlijk 
niveau kan het ook zo gaan: wie een lastige tijd achter zich laat, een moeizame relatie, lichamelijk 
ongemak dat je hele leven bepaalt, een werkkring waarin je bent opgebrand, kan daar ook naar 
uitkijken. Vanaf nu gaat het anders worden; het oude is voorbij, het nieuwe staat te gebeuren.

Het teruggekeerde volk denkt dat ook: het ziet Jeruzalem al voor zich als een stad die herbouwd is,
met muren rondom en de tempel in het midden. Het ziet de volkeren om haar heen al optrekken 
naar de stad, niet om strijd te leveren, maar om het goede leven aan te leren.

En toch... er is een ding wat niet meezit: de voorpret over dit alles, blijft maar vóórpret, en na 
verloop van tijd blijkt de werkelijkheid nog even weerbarstig als ze altijd al geweest is. 

En precies dat is de geest van de tijd waarin de derde Jesaja zijn profetie schrijft. Het duurt maar en
het duurt maar... en de vraag is: hoe lang is voorpret eigenlijk houdbaar? Hoe lang kan voorpret 
duren zodat het ook 'pret' blijft en niet omslaat in verzuring? Nu ja, je zou zeggen: dan kun je twee 
dingen doen. Het eerste is: – 1) je stelt je verwachtingen bij, je maakt ze minder groot. Realisme 
heet dat wel. Wie weinig verwacht, kan ook niet teleurgesteld raken. Ik las er iets van terug in een 
van de interviews die journalist Fokke Obbema heeft gemaakt in de Volkskrant. Obbema kreeg 
voorjaar 2017 een hartstilstand en lag twee dagen in coma. Hij was klinisch dood, maar herstelde 
wonderlijk genoeg zonder enige fysieke schade. Maar er was wel wat veranderd in zijn geest. 
Daarin kwamen andere vragen boven drijven dan ervoor. Vragen als: wat is de zin van dit leven? 
Waar doe ik het voor, wat geeft houvast? En de krant gaf hem de ruimte om ook anderen te 
bevragen op deze voor hem nieuwe en wezenlijke vragen. Een van de geïnterviewden (A.L. 
Snijders) zei echter: Het leven heeft absoluut geen zin, daar ben ik zeker van' en hij citeerde 
Nabokov: 'Het leven is een klein spleetje licht tussen twee eeuwige perioden van duisternis' .

Ja, wie weinig verwacht, kan niet teleurgesteld raken, maar de keerzijde ervan is dat wie weinig 
verwacht ook geen voorpret kent. Het is een eerder een soort vlak bestaan waarvan Obbema later 
zei toen hij zelf geïnterviewd werd ('De wereld draait door'): Dat is me iets te kaal; ik mis daarin de
hoop, het zoeken naar... ja, naar wat eigenlijk. Obbema begon een beetje de stotteren: 'een 
mogelijkheid... na de dood'. 'Als 'n hiernamaals', vroeg de interviewer, 'geloof jij daarin?' Obbema 
herpakte zich en zei: 'Het gaat niet om weten, het gaat om vertrouwen?'

Ik vond dat laatste mooi want je kunt als mens wanneer de voorpret dreigt uit te doven, je 
verwachtingen temperen, maar je kunt ook iets anders doen. Je kunt proberen te vertrouwen, het 
uit te houden met je voorpret. Iets daarvan hoorde ik in de woorden van Obbema: dat je je hoop en 
verwachting, je voorpret niet aanpast aan de werkelijkheid, maar dat je in de werkelijkheid zoals-ie
is, het volhoudt om te verwachten, om te vertrouwen, om de voorpret ook werkelijk voorpret te 
laten zijn en haar niet te laten verzuren.

Tomas Halik, de Tsjechische priester-theoloog schreef een boek Geduld met God. Hij moet zich 
vast herkennen in de ervaring van het volk voor wie de derde Jesaja schrijft: dat het maar duurt en 
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duurt... Halik herkent zich in de afwezigheid van God die voor veel mensen realiteit is en die de 
voorpret doet verkwijnen. 'Gods zwijgen en het gevoel dat God heel ver weg is, drukken ook op 
mij', schrijft Halik (Geduld met God, 13). Daarin voel ik me verwant met de atheïsten. Ik deel met 
hen dezelfde ervaring. Maar, zegt hij, er is ook een verschil tussen hen en mij. Zij erváren niet 
alleen de afwezigheid van God, dat de wereld nog geen paradijs is, maar zij willen die ook graag 
verkláren, met uitspraken als 'God bestaat niet' en 'God is dood'.

Is er niet ook een andere houding mogelijk, vraagt Halik zich af. En dan komt hij uit bij het begrip 
'geduld'. Wat atheïsten en gelovigen van meer fundamentalistische snit met elkaar gemeen hebben 
is dit: dat ze snel klaar zijn met het mysterie dat we God noemen. Hij is er niet, zegt de één; of Hij 
is er altijd en overal, zegt de ander. Met andere woorden: het is geen pret of altijd pret, om het 
maar zo te zeggen. Einde discussie. Halik zegt: Beiden hebben geen geduld. Zij kunnen het niet 
uithouden met de voorpret, met het visioen dat God zelf zich weer presenteert, tot zijn gelaat weer 
oplicht in het duister van de wereldnacht. Je kunt het ook anders zeggen: zij hebben moeite met 
Advent – en dan niet als de periode waarin je aftelt tot de komst van het kerstfeest. Dat feest komt 
er wel, maakt u zich geen zorgen. Zij hebben moeite met Advent als symbool voor die periode van
voorpret, van verwachting, waarin God nog niet spreekt en de tijd bezwangerd is van het kind, 
maar het nog wel geboren moet worden. Zal het werkelijk komen en onder ons wonen? 

Hoe voed ik mijn voorpret zodat ze niet uitdooft? De derde Jesaja doet dat met een visioen. En het 
verschil met de tweede Jesaja is dat hij niet zegt: kijk, daar en daar zie je er al iets van. Hij maakt 
het visioen heel groot, bijna onwerkelijk. Hij haalt er de hele schepping bij: je zon zal niet meer 
ondergaan, je maan niet meer verbleken, want God zelf is het blijvende licht. Het volk zal alleen 
nog maar bestaan uit rechtvaardigen en zij zijn nog maar het begin. Het is een visioen van 
buitenaardse proporties, maar... buitenaards is niet onaards: de voorpret betreft niet een soort 
spirituele, individuele toekomst. Het gaat om een nieuwe aarde. Vreemde volken zijn niet vreemd 
meer, aan rijkdom geen gebrek, de vrede houdt de wacht en gerechtigheid is de chef. 

Het is van een ontroerende schoonheid, zo mooi dat het eigenlijk niet past binnen de kaders van 
ons realisme, waarin de voorpret het moeilijk heeft. Wat dat betreft hebben de werken van 
Françoise Stoop die hier hangen aan de Witte Muur iets van dat visioen. Ze zien eruit alsof ze niet 
in hun raamwerk willen blijven hangen, alsof ze aan hun omlijsting willen ontsnappen. Alsof het 
licht of het landschap, wat je er ook in ziet, groter, beweeglijker, veelomvattender is, dan wat de 
kaders suggereren. Het gaat het realisme te boven.

Dat is ook wat de derde Jesaja meegeeft: mensen, pas de voorpret niet aan je realisme aan, maar 
houd daarin juist de voorpret levend. Paulus roept de mensen in Filippi met zoveel woorden op 
hetzelfde te doen als hij hun schrijft: Laat de Heer uw vreugde blijven, ik zeg u nogmaals: wees 
altijd verheugd... De Heer is nabij. En we hoorden er iets van terug in de zegen die de beide 
ouderlingen meekregen: Dien de Heer met vreugde (Psalm 100,2), en het is het gevoel dat je mag 
hebben bij het delen van brood en wijn: daar oefenen we hoe het zou zijn als er à la Jesaja op deze 
aarde een tafel zou staan waaraan iedereen welkom is. Dat het nog niet zover is, weten we wel: 
kogels in Straatsburg, een kinderpardon dat maar geen pardon wil worden, een moeizame 
klimaattop, want inleveren is lastig, een groeiende kloof tussen rijken en armen. Maar laten er dan 
toch hier en daar maar tafels staan waarin de voorpret van het visioen van Jesaja gevierd wordt, 
levend gehouden, gevoed. En misschien gaan we er dan ook alvast een beetje naar leven. Als 
mensen met voorpret, die weten en leven van vergeving, van trouw, van vrede en 
rechtvaardigheid. En u kent vast wel een plaats, een, moment, een mens, een situatie met wie of 
waarin u die voorpret kunt delen. Misschien vandaag al, op zondag 'Gaudete', verheugt u!
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Bronnen:
In de tijd van Advent en Kerstmis hangen er in de Kloosterkerk werken van Françoise Stoop – 
http://www.fstoop.nl/home_nl.html
Hans-Joachim Kraus, Das Evangelium der unbekannten Propheten: Jesaja 40-66, Neukirchen-Vluyn: 
Neukirchener Verlag, 1990
Tomáš Halík, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven, Boekencentrum: Zoetermeer 2016
De serie interviews van Fokke Obbema is te vinden op https://www.volkskrant.nl/auteur/FOKKE%20OBBEMA

Gebeden
Wij bidden
dat wij 
vervuld 
van een geduldige
blijmoedigheid
de ander
zullen dienen
zoals Gij
op uw beurt
ons 
met een blijmoedig geduld
tegemoet treedt,
trouwe God.

Want er zijn
momenten genoeg
dat wij ons geduld
verliezen
dan worden we 
vreugdeloze mensen

die zichzelf
veel te serieus nemen
en daarmee doen 
we onszelf
en de ander te kort.
En daarom 
bidden wij 
dat de vreugde
in ons gaat groeien
als het licht
in deze Adventstijd.
Dat zij ons
stukje bij beetje
doorgloeien gaat
en de vrijheid 
in ons wakker roept
om het goede te doen
voor wie 
een beroep op ons doet.

Wij bidden voor
hen die blij zijn
om wat er is
die zich gezegend voelen
in hun leven
en ervaren dat U
naar hen heeft omgezien
en voor wie gespannen zijn
om wat hen 
te wachten staat:
voor wie
door ziekte of ongemak
voorgoed
of voor even
aan de zijlijn 
van het dagelijkse leven staan
en we noemen in het 
bijzonder... 
dat zij zich gedragen weten 
door uw bemoedigende 
aanwezigheid 
in wie hen nabij zijn.

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!

4

https://www.volkskrant.nl/auteur/FOKKE%20OBBEMA

