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Gemeente van Christus, 

 

Wie verwachten we? In deze tijd van Advent? 

Dat is natuurlijk helemaal niet zo makkelijk in te vullen. 

Net als in dat gesprek tussen Johannes de Doper en de priesters en Levieten die hem 

ondervragen.  

In de vragen die worden gesteld klinkt aan alle kanten de verwachting door, waarmee het 

joodse volk leeft. De verwachting dat er iemand zal komen, een messias, een nieuwe 

profeet, een nieuwe Elia. Johannes roept blijkbaar iets op, in zijn verschijning, zijn handelen, 

zijn woorden, iets dat aan die verwachting raakt. 

Maar het zijn beelden, en een precieze foto hebben de joodse ondervragers niet. Johannes 

geeft zonder aarzelen antwoord, staat er, hij verklaart ronduit, maar zijn antwoorden maken 

eigenlijk maar heel weinig duidelijk. Hij beantwoordt de vraag: ‘wie bent u’ helemaal niet. Ik 

ben niet de messias. Ik ben niet Elia. Niet de profeet. Ik ben een stem die roept.  

En als Johannes dan verder wijst, naar iemand anders, is ook dat in super vage termen. Er is 

iemand in uw midden, iemand die u niet kent.  

Wie moet je verwachten? Iemand die je niet kent. Dat is lastig. Als je weet wie je moet 

verwachten is het makkelijker om je voorbereidingen te treffen. Alvast iemands 

lievelingsmaaltijd klaarzetten. Je erop instellen wat er gaat komen. Dat willen we graag.  

Nog meer dan andere jaren valt het me op hoe Kerst het nieuws beheerst. We willen weten 

waar we aan toe zijn. Met wie kunnen we het vieren en hoe? Kunnen we alvast de 

boodschappen bestellen, de recepten uitwerken? 

Vandaag gaat het over verwachting, zeker. Maar voorbereiding op de komst van de messias 

betekent  misschien wel dat we het plaatje niet tot in detail kunnen invullen, intekenen.  

Dat we moeten proberen ruimte te maken, en een opening tussen de bekende beelden die 

misschien als eerste bij ons opkomen. 

Dat zie je terug in de liturgische schikking van vandaag, de schaal die een open vorm heeft, 

vol ruimte, open voor wat zich aandient. 

Open, in de verwachting van het goede leven, waarvan je niet precies weet hoe dat eruit zal 

zien. 



Ik vind dit ook mooi verbeeld in dit kunstwerk van Azaria 

Mbatha, een Zuid-Afrikaanse kunstenaar. 

Mensen, vol verwachting, in een dichte kring rondom een 

midden dat leeg is. Niet ingevuld. Open.  

Ik zie het gesprek tussen Johannes en de joodse leiders zo 

voor me, dat er steeds een beeld in dat lege midden wordt 

geprojecteerd, hoe onscherp misschien ook. Maar steeds 

moet het beeld weer worden uitgewist, aangepast. Het is 

iemand die u niet kent. Iemand in uw midden. 

Kun je dan niets zeggen, blijven we in een soort luchtledige 

kijken en verwachten? Dat is niet wat ik met dit kunstwerk 

wil zeggen. De Bijbel reikt ons juist allerlei beelden aan. Iets 

daarvan zie je ook in dit kunstwerk al, op de voorgrond, waar twee mensen elkaar omhelzen. 

Ontmoeting, gezien worden, aangeraakt, omhelsd, dat is in ieder geval iets dat bij die 

verwachting hoort.   

Het midden van de verwachting is open, en ik zie dat niet in de zin van dat het leeg blijft of 

moet blijven, maar dat het steeds weer anders ingevuld wordt. En dat we daarvoor ruimte 

nodig hebben en ruimte moeten maken. 

Wie we verwachten wordt ook ingekleurd door onze eigen context. Dat wordt al duidelijk in 

de Bijbel zelf, in feite een bibliotheek van boeken met hun eigen kleur, context, invalshoek. 

En in de christelijke traditie zijn daar nog weer zoveel beelden en perspectieven aan 

toegevoegd. En dan zijn er nog onze eigen persoonlijke omstandigheden, die inkleuren wat 

ik vandaag in deze Adventstijd verwacht. 

Beter gezegd: wie ik verwacht, want dat is in de Bijbelteksten wel heel duidelijk. Er wordt 

niet IETS verwacht, maar IEMAND. 

Voor ieder van ons zal dat plaatje van verwachting op een bepaalde manier ook al wel zijn 

ingekleurd. Scherp of onscherp, dat verschilt.  

Maar wat Johannes hier zegt is: bereid je voor op iets wat je niet verwacht, niet kent. Stel je 

open voor een verrassende komst. Maak ruimte voor de Heer. 

Johannes gebruikt woorden van Jesaja, we hebben die tekst ook gelezen. 

Jesaja 40 is het begin van het tweede deel van het boek Jesaja. Het is het begin van een serie 

profetieën van goed nieuws. Het volk is weggevoerd en heeft jaren in ballingschap geleefd. 

Maar nu staan ze op de drempel van een nieuwe tijd. Zo zet Jesaja 40 in.  

Troost, troost. Prachtige woorden. En de luistertip voor vandaag: luister eens naar de 

Messiah van Händel, of de Young Messiah. Deze teksten uit Jesaja 40, bijvoorbeeld in het 

lied Comfort Ye, komen dan nog eens extra intens op je af. 

In Jesaja 40 klinken stemmen. Stemmen die het volk aanspreken. 



Stel je het volk voor, een lijdend volk, moe en weggedoken, een volk in slavendienst. Een 

volk dat zich zo kwetsbaar voelt als gras dat elk moment kan verdorren, een bloem die 

zomaar verwelkt. Stap voor stap wordt dat volk weer tot leven geroepen, naar het licht 

gebracht.  

Daar begint troost mee: dat je wordt gezien, dat iemand je aanspreekt. Dat je niet alleen 

bent, opgesloten in je verdriet en je lijden.  

Hoor, een stem roept: Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis 

een pad voor onze God. 

Zo zag het leven van de ballingen eruit: als een woestijn, een wildernis. Zonder uitzicht. De 

stem roept hen op om ruimte te maken, ruimte voor God. Alles wat in de weg staat moet 

plat. Ruim baan voor God. Ruimte voor Gods stem, en de belofte dat er bevrijding zal zijn, en 

redding. 

Jes. 40 : 10 en 11.  

God komt met kracht, zijn arm zal heersen. 

Als een herder weidt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. 

Hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien. 

Opnieuw die vraag: wie verwacht je? Over wie gaat het in Jesaja 40? Wie kan het volk 

verwachten? Voor wie moeten ze ruimte maken?  

Verschillende beelden springen naar voren.  

Het begin en het eind van het tekstgedeelte roepen warmte op, menselijkheid, 

zorgzaamheid. Woorden van troost, en een herder die de lammeren koestert, de ooien 

zorgzaam leidt.  

Het volk in ballingschap zal zeker behoefte hebben aan die warmte en troost. En misschien 

herken je dat ook bij jezelf, dat dat vooral jouw verlangen is en misschien ook je verwachting 

in deze weken. Aandacht, warmte, gekoesterd worden, getroost, geliefd. 

Dan is er dat beeld van die stem, de stem die jou aanspreekt, die je woorden van hoop toe 

roept. Een stem die je uitnodigt om naar buiten te komen, om de berg te beklimmen om 

verder te kunnen kijken. De stem met wie Johannes de Doper zich identificeert. Die stem die 

roept in de woestijn. 

Een stem die oproept tot vreugde, en die ook zegt: vrees niet. 

Is dat iets dat je zelf zou verwachten? Dat iemand je aanspreekt? Dat je een stem hoort? En 

wat verwacht je dan dat die stem zal zeggen? Welke woorden verwacht je te horen? 

Woorden van troost, belofte? En wat als er woorden klinken over bekering, verandering, 

woorden die Johannes de Doper ook in de mond nam, als stem in de woestijn? Woorden 

over de bijl die aan de wortel ligt van de boom die geen vrucht draagt? Is er ook ruimte voor 

zulke woorden, een stem die misschien niet precies zegt wat jij wilt horen? Het is wel een 



beeld dat ook bij de Adventstijd hoort, een kritische stem, die oproept tot zelfreflectie, 

inkeer. 

En dan zijn er bij Jesaja ook nog beelden die verwijzen naar macht en kracht. Een arm die zal 

heersen. God komt met kracht en macht en luister. Dat is ook een aspect van de herder, een 

herder die niet alleen koestert, maar ook beschermt, vijanden afweert, die bewapend is en 

sterk.  

Het beeld van God dat ons in de Bijbel wordt aangereikt is niet alleen een beeld van warmte, 

koestering, troost, zacht en lief. Maar ook die andere beelden horen wel degelijk bij de 

messias, van wie het joodse volk verwachtte dat die een einde zou maken aan de Romeinse 

overheersing, desnoods met geweld. 

Ruimte maken voor God, en ruimte scheppen in je eigen beelden van God: dan is het eerlijk 

om jezelf ook af te vragen: horen al die verschillende beelden van God er voor mij ook bij? 

Hoe vult zich voor mij dat lege midden van die verwachting? 

Advent: we verwachten Jezus, die in het midden van onze wereld wordt geboren. 

Kijk nog eens naar dit kunstwerk (Corine Vonaesch, Zwitserland), 

het heet ‘woord van licht’. Woord en licht, woorden die aanhaken 

bij het begin van Johannes 1. Het woord en het licht, waar 

Johannes van getuigt. Zo wordt Jezus geboren in ons midden, als 

woord en als licht. Je ziet het licht verschijnen, in dit kunstwerk, 

als een embryo. Nu nog beschermd en gekoesterd, maar verwacht 

om zelf te beschermen en te koesteren.  

Onze verwachting is niet leeg. We weten dat degene die we 

verwachten licht brengt, en gerechtigheid en vrede. En 

tegelijkertijd kunnen we de verwachting niet vastleggen, in één 

enkel beeld, één enkele foto. Net als bij een geboorte. Je weet wie 

je verwacht, een kindje. Maar wie zal dit kindje zijn? Hoe zal het opgroeien, wat zal het 

meemaken, wat zal het brengen?  

Jezus verschijnt als onbekende in ons midden. Als kindje, weerloos, vatbaar voor al het lijden 

dat een mens kan overkomen. En tegelijkertijd verschijnt hij als koning, als machtige arm, 

bevrijder. Kan ik ruimte maken voor al die verschillende aspecten van Jezus? Degene die 

bevrijdt en degene die lijdt? De machtige en de weerloze? De herder en het lam? En nog 

zoveel anders, dat mij zal verrassen, dat ik zelf niet kan bedenken, invullen? 

Ik nodig je uit om dit beeld, woord van licht, op je af te laten komen, en jezelf te vragen: wie 

verwacht ik? Kan ik me openstellen, ruimte maken, voor hem die dicht bij is, in ons midden, 

maar die altijd weer verrassend verschijnt in mijn leven? Wie verwacht ik? 

Kijk zo eens naar dit beeld, 1 minuut, en stel je open. 

En dan luisteren we naar de muziek, O kom, o kom, Immanuel. 

 


