
OVERDENKING OP ZONDAG GAUDETE 

De naam van deze bijzondere zondag, halverwege de Adventstijd, luidt: wees blij! 

Afgelopen maandag waren wij met de Zwolse collega’s bij elkaar. Zes predikanten zijn we op dit 

moment, een klein groepje maar, vergeleken met de grote kring die er was toen ik in Zwolle kwam, 

en we lazen samen deze woorden uit de brief van Paulus aan de Filippenzen: wees blij!  

Allemaal dachten we een minuut lang na over de vraag: wat maakt jou op dit moment blij, waarin 

verheug je je? We deelden dat met elkaar. Ik wil u en jou nu uitnodigen hetzelfde te doen, even stil 

te zijn en voor jezelf te bedenken wat er op dit moment in je leven is waar je blij mee bent. 

<…………..> 

Het zou aardig zijn om dat ook nu in de kerk even met elkaar te delen, maar dat doen we niet nu op 

dit moment. Bewaar het maar voor straks bij de koffie en vertel elkaar van de dingen die je blij 

maken. En doe het ook echt, -het is zo belangrijk bij deze dingen stil te staan en ze te benoemen, 

daarmee versterk je hun kracht.  

Misschien kwamen er in die stilte meteen heel veel dingen boven en was het moeilijk kiezen. Maar 

misschien moest je ook wel heel diep graven. Misschien is je leven op dit moment vooral gevuld met 

verdriet en zorg en is de blijdschap ver te zoeken. 

Wat mij opviel, toen ik later nog eens nadacht over de dingen die mijn collega’s en ik zelf hadden 

genoemd was, dat die allemaal op de een of andere manier ook te maken hadden met verdriet, of 

zorg, of angst.  

Iemand vertelde over iets dat verrassend goed ging, terwijl het ook heel anders had kunnen gaan en 

daar ook voor werd gevreesd en rekening mee werd gehouden. Een ander vertelde over een 

bepaalde moeite die ineens bleek te zijn overwonnen. Weer een ander over een lastige periode, die 

ook weer voorbij was gegaan, God zij dank.  

In de profetie van Jesaja horen we over woestijn die zich zal verheugen, de wildernis die zal bloeien 

als een lelie of een roos. Het beeld dat hier wordt geschetst is niet dat van een prachtig exotisch 

zonnig strand uit een catalogus, waar onbewolkt geluk zo voor op het oprapen lijkt, maar van het 

omgekeerde: een dorre en onvruchtbare woestijn, die zal gaan bloeien.  

Gesproken wordt over wat onmogelijk lijkt en toch mogelijk wordt, over verdriet dat zal overgaan in 

vreugde. In die overgang wordt het verdriet dat er was niet vergeten, nee, het wordt veranderd. 

In de Bijbel heeft dat wat mensen blij maakt te maken met verdriet dat is veranderd in vreugde. Het 

verdriet en de moeite zijn gezien en gewogen, en worden opgetild en omgevormd tot iets anders. 

Zodat er weer zicht op toekomst is.  

Zoals in de muziek het donkere mineur over kan gaan in een bevrijdend majeur. De lichte klanken 

heffen de donkere niet op, ze horen samen. Geen vreugde is zo diep als die vreugde die weet heeft 

van verdriet en pijn. 

 



Vorige week zagen we in het Dominicanenklooster een film over het wonder van muziek. Muziek 

hoort ook bij de dingen die je blij kunnen maken, je enorm kunnen troosten en optillen, voor mij 

tenminste wel. Die avond waren we getuige van het leven van een Franse componist uit de 17e eeuw 

die heel zijn leven in dienst stelde van de muziek, het grensde aan waanzin.  

Hij had geen gemakkelijk leven, verloor zijn vrouw en later zijn dochter. Hij was ook geen 

gemakkelijke man, in feite een zonderling en wij als toeschouwers hadden ook moeite met hem. 

Maar de taal van de muziek, die verstond hij.  

En hij hoorde het meteen aan de manier waarop iemand muziek maakte of het doorleefd was, of het 

echt was, dat wil zeggen of de tranen die er altijd zijn in ons menselijk leven, die ons menselijk 

maken, er ook in meededen. Die tranen zijn kostbaar. Net zo kostbaar als het lachen. 

De dingen doorleven, je net zo open stellen voor zowel de mooie en hartverwarmende dingen in het 

leven als voor het verdriet en de pijn waarmee de mensen, mensen zijn, dat is niet gemakkelijk. Het 

is soms onverdraaglijk. Soms willen we het niet allemaal zo in alle hevigheid voelen en schermen we 

ons af. Maar eigenlijk schermen we ons dan af tegen het leven zelf. 

Het ontroerende van de woorden van Jesaja over de woestijn die zal gaan bloeien is dat ze gericht 

worden tot mensen die alles kwijt zijn, die zo kwetsbaar zijn als maar kan. Zoals het nu is, zo zal het 

niet altijd blijven, wordt hen hier beloofd. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën 

sterk, zo klinkt hier. God zal tot jullie komen, zo wordt hen gezegd. Dingen zullen worden recht gezet. 

Het woord wraak klinkt hier ook en dat klinkt ons heel naar en dreigend in de oren. Maar belangrijk is 

hier vooral dat de profeet hiermee zegt dat het niet aan de mensen zelf is om wraak te nemen op 

hun onderdrukkers, maar dat God hen bevrijding zal brengen, dat Hij het is die ervoor zal zorgen dat 

er opnieuw toekomst mogelijk is. Dat er een goede weg zal zijn om te gaan, ‘heilige weg’ wordt die 

weg genoemd wordt, -een weg waarop het goede weer een kans krijgt, een nieuwe mogelijkheid om 

te leven met God. 

In de brief aan de Filippenzen is dat de grootste en diepste reden tot blijdschap: dat die kans ons 

mensen wordt geboden, altijd weer, ongeacht de omstandigheden. Dat wij, - of het ons nu meezit en 

er veel is om ons in te verheugen, of dat we in zwaar weer verkeren en keihard moeten vechten -, 

altijd weer de mogelijkheid krijgen om te zoeken naar de goede weg, naar Gods weg, dat we mogen 

leven met God en vertrouwen op zijn liefde. Daarom klinkt het, op deze derde Adventszondag: 

Laat de Heer uw vreugde blijven. 

Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 

     


