
 
 

VOORLOPER 
 
Een Komen is er, jouw Komen 
dat alles doortrekt: alle leed 
en de verwachting der mensen en de  
kansen gemist en de tranen nog niet 
gewist uit onze ogen en het lachen 
van kinderen en het wanhopig haast 
uitzien naar licht en naar de  
opklaring van onze gedachten tot 
gemeenschappelijk verstaan. Jouw Komen. 
Wij zijn de Sancta Parens, van jouw 
Komen de heilige schoot; aan ons de  
weeën, het scheppen van doorgang, 
aan ons de wacht, wij toch 
van jouw Komen de zin en 
de weg en de doorgang, in ons leed 
alle dagen gevuld en geslecht 
alle heuvels. Voorloper, wij, in ons 
zoeken en in ons luid roepen 
in de woestijn van bestaan. Wij gaan 
zwanger van Jou: in goed 
en in kwaad, in onwil en wil; 
en in de onverwacht tedere bloei 
van ons hart banen wij doorgang 
voor Jou. Wanneer kom Je aan? 
Wanneer is het genoeg en kunnen 
wij zeggen ‘Volbracht’? Nog is donker 
de winter; nog heerst de nacht en  
is geen lente in zicht. 
Dat wij 
dragen Jouw Komen, 
dat wij onophoudelijk uitzien 
zij ons genoeg. 
 
Uit: Herman Andriessen, Teksten op weg naar Kerstmis  
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Advent is de spanning van het komende. Dat klonk door in het gebed, het 

gedicht dat we hoorden, de gerichtheid op het komende, het 
onophoudelijk daarnaar uitzien. Maar wat is het dan dat komen moet? 

 
Er komt veel op ons af dat ons vrees aanjaagt. De doorbraak van de 

omikronvariant van het virus en wat dat weer allemaal met zich mee zal 
brengen. Mogelijke vaccinatiedwang en nog meer spanning en 

verdeeldheid in de samenleving. Hoe komen we hier ooit allemaal weer 
vanaf? Of blijven we hiermee te maken hebben de komende tijd? 

 
Misschien nog wel erger dan het virus zelf is het de grote onzekerheid, het 

gebrek aan perspectief. We hadden hoop toen er weer steeds meer 
mogelijk leek, maar we worden teruggeduwd de onzekerheid in. Het 

gebrek aan perspectief, aan hoop is minstens zo besmettelijk als het virus 
zelf. Het is iets dat mensen eveneens ongemerkt aan elkaar doorgeven. 

 

Wie hier binnen zijn gegaan hebben alle hoop laten varen. Dat is het 
opschrift dat boven de hel van Dante staat geschreven. Een betere 

omschrijving van wat de hel is, is niet denkbaar, het is leven zonder 
iedere vorm van hoop en uitzicht. Dat is ook precies wat mensen die 

depressief zijn ervaren. Depressiviteit is een soort hel, je wenst dat 
niemand toe, dat ontbreken van iedere vorm van uitzicht en hoop, het 

allesoverheersende gevoel dat het nooit weer anders zal worden.   
 

Zonder hoop kun je niet leven, dat is een bekende algemene wijsheid. 
Zoals de meeste algemene wijsheden is zij ook zeer waar. Geloven is ook 

een vorm van hopen. Want wie gelooft verwacht iets goeds van dit leven, 
-ook en juist als dat goede op dit moment nog ver te zoeken lijkt. Geloof 

kijkt altijd verder dan het moment. Het leeft van een belofte. 
 

Bonhoeffer heeft eens gezegd dat het geloof daarom in wezen optimistisch 

is. Pessimisme lijkt veel verstandiger, geen teleurstellingen en je verliest 
niet je gezicht. Maar zegt hij en ik citeer hem: Optimisme is in wezen 

geen houding tegenover de situatie van het ogenblik, maar een 
levenskracht. Het is de kracht om te hopen als anderen het opgeven; de 

kracht het hoofd hoog te houden als alles fout lijkt te lopen; de kracht 
tegenslag te dragen; de kracht die nooit de toekomst laat aan de 

tegenstander, maar haar opeist voor zichzelf. Er bestaat natuurlijk ook 
een dom en laf optimisme dat ontoelaatbaar is. Maar optimisme als geloof 

in de toekomst mag door niemand belachelijk worden gemaakt, al vergist 
het zich honderd keer.  

 
Het evangelieverhaal dat we hebben gehoord beschrijft een ontmoeting 

tussen twee vrouwen die beide in verwachting zijn. In verwachting, die 
uitdrukking zegt het al, ze kijken uit naar iets dat gaat komen, en die  

gebeurtenis is voor hen een bron van hoop. Voor de ene is dat in 



verwachting zijn iets dat gebeurt terwijl ze al aan het eind van haar leven 
staat. Een leven dat door de mensen om haar heen steeds is bestempeld 

als een vruchteloos en vergeefs leven, vanwege de onvruchtbaarheid die 

haar als vrouw wordt toegeschreven. Elisabeth moet in haar leven een 
keihard en eenzaam gevecht hebben geleverd om haar leven niet volledig 

te laten bepalen door dit harde negatieve oordeel en niet totaal verbitterd 
te raken. Er moet in haar een voortdurende strijd zijn geweest tussen dat 

dreigende gevoel van hopeloosheid en vruchteloosheid enerzijds en 
vertrouwen in en hoop op de God in wie ze al van jongs af aan gelooft en 

die zij dient samen met haar man die priester is. En op dit bijzondere 
moment in haar leven, de ontmoeting met Maria, komt dit vertrouwen in 

die andere blik van God heel sterk naar voren, met als teken het kind dat 
opspringt in haar schoot. In de ontmoeting met Maria die net als zij in 

verwachting is wordt zij bevestigd in haar geloof. 
 

Over Maria hoorden we vorige week al. Zij staat juist aan het begin van 
haar leven wanneer, zoals zo mooi gezegd wordt door Lucas, dat hoorden 

we vorige week, de kracht des Allerhoogsten haar overschaduwt. Maria 

heft hier een loflied aan. Je zou verwachten dat ze dit pas doet nadat het 
kind geboren is, als het gezond ter wereld is gekomen, zoals Hanna dat 

deed, na de geboorte van Samuel, maar Maria zingt haar lied nu al, als 
het kind nog moet komen, als alles nog te gebeuren staat. 

 
De lofzang van Maria is een beroemd lied. Het wordt nog altijd elke dag 

gezongen in de kloosters bij de vesper aan het eind van de dag. Het 
oudste adventslied dat we kennen. Met heel mijn hart roem ik de Heer, 

met al mijn adem juich ik om God, mijn redder.  Barmhartig is Hij, iedere 
generatie weer. Hij heeft de kracht van zijn arm getoond. Dat klinkt als 

krijgshaftige taal, de kracht van zijn arm, maar het is geen wraakzucht die 
hier spreekt. De  tronen die vallen, de trotse heersers die verward worden 

en de rijken die met lege handen worden weggestuurd, dat is wat er 
gebeurt als de kracht van de barmhartigheid tegenover al wat kwetsbaar 

is, wat verdrukt en miskend wordt stuit op de kracht van de machtigen in 

onze wereld.  
 

De al eerder genoemde Bonhoeffer schreef vanuit de gevangenis over het 

loflied van Maria. Als slachtoffer van Hitler, een machthebber die bezeten 

was van de drang zichzelf en zijn volk groot te maken ten koste van 

anderen, had dit lied hem heel veel te zeggen. Hij noemt Maria’s lied niet 

alleen het oudste maar ook het meest hartstochtelijke en revolutionaire 

Adventslied.  Een lied over vallende tronen en vernederde heersers. Over 

een God die alles wat zichzelf groot maakt ontmaskert en laat zien dat de 

weg van de zelfverhoging een doodlopende weg is.  

En hij schrijft: wij, u, jij en ik zijn geen machthebbers. Grote 

machthebbers vormen altijd een kleine minderheid. Maar kleine 

machthebbers zijn overal te vinden.  



Mensen die erop uit zijn hun macht en controle en invloed te vergroten, 

die zelf hogerop willen en als het moet daarvoor  anderen opzij schuiven. 

Dit lied wil ons leren om al onze hang naar macht, eer, bewondering, alle 

ijdelheid en hoogmoed radicaal af te leggen, want dat heeft geen 

toekomst. Het nodigt ons uit oog te krijgen voor wat klein en kwetsbaar is 

maar oneindig kostbaar in Gods ogen. 

Hoeveel er ook is waarover wij ook in het duister tasten, wat er in onze 

wereld ook allemaal gebeurt waar wij maar heel beperkt invloed op 

hebben, nu met Corona en al die grote vragen, hoeveel onzekerheid er 

ook is over de toekomst, dit is zeker, dat we het van deze beweging 

moeten hebben, voor onszelf, voor onze wereld, voor een duurzame 

toekomst. De kracht van de barmhartigheid die Maria hier bezingt, en die 

begint bij onszelf, die ons wil raken, bezielen, vervullen met hoop. 

Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

 

 

 
 

 


