
 

 



Het gedicht van Gabriël Smit weet de sfeer van Advent voor mij op een 

onnavolgbare manier te vangen.  

De spanning van het verwachten van iets dat gaat komen, maar er nu nog 

niet is. De nevel die verhult, waardoor het nog niet is te zien. De 

waakzaamheid, de intens gespannen aandacht, in het beeld van dat paard 

dat roerloos staat.  

De blik gericht op de grote donkere ogen van de grond, die hem 

aankijken, iets te zeggen hebben.  

Advent betekent hoop. De hoop dat er ondanks alles iets goeds op ons 

wacht. Iets dat naar ons toekomt en erom vraagt door ons te worden 

opgemerkt, te worden ontvangen en verwelkomd. Iets dat we nu nog niet 

kunnen zien.  

Want hoop die gezien wordt is geen hoop, zegt Paulus, -hoe kun je hopen 

op wat je al ziet? Als wij echter hopen op wat wij niet zien, verwachten wij 

het met volharding. 

Waar is het concreet dat u, dat jij op hoopt, dat nu nog niet te zien is, 

maar wat je zo graag zou willen zien gebeuren in de komende tijd?  

Dat het virus verder teruggedrongen zal worden en de spanning zal 

wijken? Dat je in vrede en gezondheid Kerst zult kunnen vieren met een 

paar mensen die je lief zijn? Dat je jezelf staande zult weten te houden in 

deze lastige tijd? Dat iemand om wie je veel zorgen hebt niet door het ijs 

zal zakken? 

Ik kwam een dichtregel tegen van de Amerikaanse dichteres Marianne 

Moore die zegt: Hoop is pas echt hoop als alle grond voor hoop verloren 

is. Dat lijkt een beetje op wat Paulus zegt: Hoop die gezien wordt is geen 

hoop.  

Bij hoop hoort een zekere spanning. Hoop en wanhoop, hoop en vrees 

liggen heel dicht bij elkaar. 

Dat zien we ook in onze tekst. Er wordt daar gesproken over 

verschrikkingen, rampspoed, chaos. Je schrikt ervan als je het hoort. Het 

einde is nabij, zegt Marcus. Met die woorden verwijst hij naar de 

verwoesting van Jeruzalem. Voor ons historie, maar voor de mensen tot 

wie Marcus zich richtte een verschrikkelijke en traumatische gebeurtenis 

die hen alle hoop ontnam. Hun vertrouwde wereld stond te schudden op 

zijn grondvesten. Het moet een verschrikkelijke, benauwende, en 

verwarrende tijd zijn geweest om in te leven. 

Vergeleken daarmee is de crisis waar het Coronavirus ons in gestort heeft 

een stuk milder. Of vergissen we ons als we dat denken? Gaat deze crisis 

veel dieper dan we beseffen, verbonden als die is met de globalisering en 



onze huidige manier van leven en de aanslag die we plegen op onze 

levensbronnen? Gaat dit allemaal ooit nog goed komen? Of is dit 

misschien het begin van nog veel meer ellende? 

Hoop is pas hoop als alle grond voor hoop verloren is.  

Marcus schrijft zijn evangelie tegen de achtergrond van een enorme angst 

om wat er allemaal mis dreigt te gaan. En die angst is zeker niet 

ongegrond. Marcus is volstrekt realistisch. Er gaan ook dingen helemaal 

mis, zegt hij. Die tempel, het heilige, wordt echt verwoest. Zijn evangelie 

is geschreven vlak na deze gebeurtenis toen mensen niet meer wisten hoe 

het verder moest.  

Toch schrijft hij zijn evangelie. En evangelie betekent goed nieuws. Het 

beste nieuws dat er is. Juist temidden van al die rampspoed is er ook iets 

goeds te verwachten, zegt Marcus. Dat goede staat niet los van maar 

komt mee met al dat onheil, de rampspoed en de chaos en zit daar diep in 

verstopt. En het is zaak het daaruit op te delven, er ontvankelijk voor te 

zijn. Juist als alles mis gaat in je leven is het zaak gespitst te zijn op wat 

wel goed is. 

In die diepe donkere ogen van de grond die je aankijken, die afgrond die 

open gaat, wordt als je de moed hebt om echt goed te kijken ook iets 

anders zichtbaar. Iets goeds, krachtigs, liefdevols, iets dat diepe eerbied 

wekt, dat de oorsprong en de kern en het doel is van heel dit bestaan en 

ook van jouw leven. 

Soms als alles je tegenzit kan er juist in je diepste radeloosheid en 

verdriet een moment van helder en krachtig weten zijn dat het goede 

bestaat en dat je het nodig hebt. Het goede kan juist dan op je toekomen, 

als een openbaring. In de gedaante van een mens zijn die op het goede 

moment voor je is, met een goed woord, met aandacht, met liefde, 

iemand die je even weer teruggeeft aan jezelf. Of als er even geen mens 

is kan het ook een boom zijn voor je raam, die zijn takken hoopvol 

uitspreidt. Of het licht dat op de bladeren valt, of de poes op je bank die 

daar in volstrekte vrede ligt te slapen. Een bode die je zegt: en toch 

ondanks alles is dit leven goed en zinvol en je vertrouwen waard.  

Schenk je vertrouwen, blijf hopen door alles heen op het goede dat altijd 

bezig is zich een weg naar jou toe te banen, soms onherkenbaar diep 

verpakt in moeilijkheden en verwarring en pijn. Het goede dat verbinding 

zoekt met een kern die ook diep in jouzelf verborgen gaat, iets dat diep in 

de chaos van je angsten en bezorgdheid en twijfel aan jezelf te vinden is 

en waarop je mag vertrouwen. 

Ook dat is de boodschap, het goede nieuws van Advent. Het is veel 

dichterbij dan je denkt, het is in je eigen leven te vinden, in de dingen van 

alledag. Het staat niet los van alles wat zo moeilijk en ingewikkeld en 



rommelig en vermoeiend kan zijn en waar je het liefst van af zou willen, 

het zoekt ook juist daarmee de verbinding. 

Want Advent dat is het goede nieuws over God die ons zoekt precies daar 

waar wij zijn en die geboren wil worden in onze levens. Die geboorte is 

geschenk en opdracht tegelijk. Een woord dat bij ons aanklopt, erop wacht 

te worden uitgesproken, door ons, om in deze wereld levende 

werkelijkheid te worden. 

Wie vraagt naar zijn gebod 

en bidden blijft en waken 

in hem wil woning maken 

het heil, de zoon van God. 

 

 


