
OVERDENKING BIJ LC 1 VS 39 T/M 45 

Vierde Advent, de verwachting heeft een hoogtepunt bereikt. En dan opnieuw een 
harde lockdown. Weer de scholen dicht, weer een sluiting van winkels, horeca, 
culturele instellingen. Opnieuw een aangepaste Kerst tegemoet zien. We hadden hier 
vanmorgen samen willen zijn en nu bent u allemaal in uw eigen huiskamer. Dat is 
flink slikken en diep zuchten. 

Gisteravond druk overleg, om 9 uur een bericht uit naar alle kerkgroetlezers en op de 
website. Vanmorgen was ik om half 6 wakker en ben opgestaan om de hele dienst 
en deze overdenking weer opnieuw door te nemen: wat moet er anders? 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar juist nu we weer zo teruggeworpen worden op 
de eigen kleine wereld en opgesloten dreigen te raken in ons eigen kleine verhaal, 
verlang ik meer dan ooit naar grotere verhalen. En dan ben ik zo blij dat we in de 
kerk aangesloten worden op een groter verhaal dat ons uit onszelf haalt en verder 
laat kijken.  

Blij met teksten die we lezen, gewoon omdat het Advent is en het er er de tijd voor 
is. En met gedichten, met woorden die mij persoonlijk altijd weer helpen deze wereld 
groter te zien. Op deze vierde Advent wil ik een gedicht lezen van Thomas 
Tranströmer. U kunt het later nalezen op de website. Kijkt u naar het schilderij terwijl 
u luistert en probeer de beelden in u op te nemen. 

DE HALFKLARE HEMEL 

De moedeloosheid onderbreekt haar loop. 

De angst onderbreekt zijn loop. 

De gier onderbreekt zijn vlucht. 

Het begerige licht stroomt toe, 

zelfs de spoken nemen een slok. 

En onze schilderingen komen aan het licht, 

de rode dieren uit onze ijstijdateliers. 

Alles begint om zich heen te kijken. 

Met honderden tegelijk lopen wij de zon in. 

Ieder mens een halfopen deur 

leidend naar een kamer voor allen. 

De oneindige grond onder ons. 

Het water schittert tussen de bomen. 

De binnenzee is een venster op de aarde. 



 

Dit gedicht sluit voor mij aan bij het verhaal van vanmorgen van de geboorte van het 
kind Johannes. Ook daar slaat een stemming plotseling om, van diepe 
moedeloosheid en gebrek aan vertrouwen in nieuwe hoop en vertrouwen. En als dat 
gebeurt, gebeurt er een wonder.  

In feite is alles wat we te horen krijgen dat twee oude mensen die er niet meer op 
gerekend hadden een kind krijgen. Wat mij vooral opvalt in de manier waarop Lucas 
dit vertelt is de enorme reikwijdte, de uitstraling van deze kleine gebeurtenis. Alle 
omwonenden waren diep onder de indruk, zo wordt er verteld en in heel het 
bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. De gehele stemming 
slaat om, van uitzichtloosheid naar hoop. En wat verlangen we daarnaar. 

Ik moest denken aan dit gedicht met hemel in de titel allereerst vanwege de naam 
van deze laatste Adventszondag: Dauwt hemelen van omhoog . Die naam is een 
intense roep om, en verlangen naar een doorbraak, iets van de hemel dat zich hier 
op aarde laat zien. Het gedicht vangt die beweging in sterke beelden. De 
moedeloosheid die haar loop onderbreekt. Het licht dat toestroomt. Deuren die 
opengaan, de verbinding die ontstaat. Ieder mens een halfopen deur leidend naar 
een kamer voor allen.Een nieuw besef van oneindige mogelijkheden.  

Over de huidige Coronasituatie lees je commentaren als: De rek is eruit, de 
veerkracht is op, we kunnen dit niet meer opbrengen. Dat mag helemaal waar zijn, ik 
voel het zelf ook, maar moeten we daarbij blijven staan? Er wordt immers toch weer 
iets van ons gevraagd. Hoe moeilijk het ook is om verder te kijken, ook deze weken 
gaan weer voorbij, en al duurt het nu al zo lang, echt, het wordt een keer anders.  

Soms zitten de dingen helemaal vast en lijkt het nooit meer anders te worden. Zijn 
verhoudingen niet meer in beweging te krijgen. Heeft boosheid en wrok zich in je 
vastgezet. Wat begon als een meningsverschil met iemand is een groot conflict 
geworden en alles wat je probeert lijkt het alleen maar erger te maken. Het maakt je 
moedeloos en boos. En dan gebeurt er ineens iets dat je niet meer had verwacht 
waardoor er beweging komt. Misschien maar een heel kleine beweging, maar toch. 

Er leek geen toekomst meer te zijn voor Israel. Dat is wat Lucas duidelijk wil maken 
door zo uitvoerig dat verhaal te vertellen over Zacharias en Elisabeth, die kinderloos 
blijven. Hij is de enige van de evangelisten die hiermee komt. In het oude Israël 
betekende kinderloosheid het ontbreken van een toekomstperspectief, het uitsterven 
van je familie en je traditie. Het verhaal lijkt uit te zijn. De oude Zacharias vervult 
nog wel zijn dienst als priester, hij houdt zich braaf aan de geboden, doet wat er van 
hem wordt gevraagd, maar het vuur is bezig te doven. Berusting neemt het over.  

En dan gebeurt er plotseling iets waardoor de hoop en de bezieling in één klap 
terugkeren. Het is in de eerste plaats iets dat gebeurt met Zacharias en Elisabeth 
persoonlijk, maar het heeft een veel grotere uitwerking. Alsof alle mensen hierop 
zaten te wachten, alsof allen opleven. Er weer toekomst is. 



Het brengt Zacharias tot zingen. Hij doet dat nadat hij een hele tijd heeft gezwegen, 
met stomheid geslagen, in verwarring. Soms is wanhoop of berusting zo vertrouwd 
geworden dat je daar liever voor kiest dan je over te leveren aan de hoop.  

Het negatieve kan veel duidelijkheid en veiligheid bieden. Als je niets goeds verwacht 
behoedt je dat voor teleurstelling. Wie hoopt stelt zich altijd kwetsbaar op. 

De oude Zacharias, die er eerst ook niet meer in geloofde en zichzelf had ingedekt 
voor teleurstellingen, begint hier te zingen. Hij zingt over de weg van God als een 
weg vol mogelijkheden dwars door alle onmogelijkheden heen. De weg van 
liefdevolle barmhartigheid, die doorgaat en in iedere tijd weer nieuw is. Die als het 
stralende licht van de hemel over ons opgaat. Een weg van vrede waarop wij hier op 
aarde onze voeten mogen zetten.  

Lockdown of niet, die weg blijft zich ontvouwen en die uitnodiging blijft klinken. 

We gaan nu luisteren naar de openingsarea uit de Messiah. In de tekst uit Jesaja 
zegt God, die stem wordt vandaag vertolkt door de saxofoon: Troost troost mijn volk. 
Het is de God van het verbond, de God die trouw blijft dwars door alle ellende heen, 
die hier spreekt. In de muziek bij de woorden ‘Comfort ye’  horen we het troost-
motief. Drie tonen vormen samen een dalende beweging. (Com-fort ye). Dalend, 
omdat de troost komt van boven en afdaalt naar beneden. God Zelf is het die afdaalt 
om dichtbij de mensen, bij ons te zijn, op de plek waar wij zijn, om ons te troosten 
en te vervullen met nieuwe moed. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


