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Oosterkerk, 4e zondag van Advent 
Vierde Advent 18 december 2022 

   

Thema: De nacht loopt ten einde... 
 

OVERDENKING Lieve mensen, gemeente van JC, 
 

 
 
 

 
1 Om te beginnen een joods verhaaltje: (dia 1) Er was eens een rabbi 

en die vroeg aan zijn leerlingen. Hoe kun je weten wanneer de nacht 
voorbij is en de dag begint? Een leerling antwoordde: Is het als je een 

vijgenboom van een dadelboom kunt onderscheiden? Neen, zei de rabbi. 
Een andere leerling deed een poging: Is het als je een schaap van een koe 

kunt onderscheiden? Neen, zei de rabbi.  ‘Meester wij weten het niet, wat 
is het juiste antwoord.’ Het is als je in de ogen van de ander kijkt en 

daarin je eigen broeder of zuster ziet. Dan is de nacht voorbij en begint de 

nieuwe dag.’ Tot zover het verhaal. 
 

Gemeente, nacht is een symbolisch woord. We kunnen dan denken aan 
alle deprimerende dingen die onszelf en de wereld overspoelen. Het is 

nacht voor het volk in Oekraïne, nu de oorlog almaar langer duurt. 
Russische bombardementen vernietigen dagelijks mensen, gebouwen en 

energie-installaties.  
Het is nacht voor onszelf misschien, als ziekte, dood of een andere crisis 

ons hart verscheurt en bang maakt voor de toekomst. Ruzie, spanning en 
conflicten kunnen ons leven ook duister en zwart maken. Ik denk aan het 

recente rapport over racistisch gedrag op de werkvloer van ons Ministerie 
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van Buitenlandse Zaken. Je zult als anders gekleurde werknemer door een 
blanke collega maar uitgemaakt worden voor neger, zwarte piet of slaaf. 

Conflict: Ineens sta je tegenover je baas, je vriend of je partner. Vlam in 

de pan en je begrijpt er niets van? Je ziet in het gezicht van de ander niet 
meer je eigen broeder of zuster, maar juist een felle tegenstander. Je 

staat ermee op en gaat ermee naar bed. Hoe lang nog? Komt er nog een 
einde aan deze zwarte nacht? Komt er nog een nieuwe morgen? Wie of 

wat kan je helpen om weer wat licht te zien in je duisternis? Op een burn-
out zit je niet te wachten. 

 

 
 

 
2 De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. Dat is precies de 

adventshouding van stammoeder Tamar en apostel Paulus.  
Tamar en Paulus laten ons (naar mijn beleving) in woord en daad zien hoe 

je kunt omgaan met de donkerste nacht in je leven. Tamar (dia 2) ervaart 
duisternis in haar bestaan. Want haar eigen man, zoon van Juda, was 

gestorven, en zij bleef jarenlang kinderloos. En dat was een regelrechte 

ramp in die tijd. Tamar doet daarom iets, waar wij vandaag al gauw 
schande van zouden spreken. Ze verkleedt zich als hoer en verleidt haar 

schoonvader Juda om toch een kind te kunnen krijgen. Dankzij deze 
moedige verleidingsactie loopt Tamars donkere nacht ten einde. De 

geboorte van haar tweeling redt de stam van Juda en leidt in de 
stamboom van Matteüs via koning David naar de geboorte van Jezus 

Christus. Van donker naar licht. 
 

3 Onze apostel Paulus heeft eveneens als geen ander weet van de 
donkerste nacht (dia 3). Ooit heette hij Saulus. Hij was geboren en 

getogen in Tarsus. Hij was een farizeeër en dan één van het zuiverste 
kaliber. Wat geloofde hij heilig in de waarheid van de strenge wet en wat 
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vervolgde hij vurig de kersverse aanhangers van Christus. Totdat hij op 
weg naar Damascus getroffen werd door een oogverblindend licht. Hij viel 

van zijn paard. Jezus vroeg hem in een visioen: ‘Saul, Saul, waarom 

vervolg je mij?’ Saulus werd blind, drie dagen en drie nachten lang. Hij at 
niets en dronk niets. Daarna ontving hij via Ananias een tweede 

boodschap van Jezus: ‘Je zult weer zien en volstromen met de heilige 
Geest.’ En het was alsof de schellen toen van zijn ogen vielen. Hij stond 

op en liet zich dopen. 
Zijn donkere nacht was ten einde, zijn nieuwe dag, zijn nieuwe leven 

begon. Ineens zag hij het echte licht, d.w.z. het licht van Christus. Deze 
verlichtende ervaring veranderde hem in een nieuw mens: zijn oude ik 

stierf, zijn nieuwe ik werd geboren. Saulus werd Paulus. Van vervolger 
veranderde hij in een vurig navolger van Christus. Deze strenge 

inquisiteur werd een mysticus. 

 
 

 
 

4 Hij gaat reizen en mensen vertellen over de liefde. Romeinen 13 

rijmt verrassend genoeg heel erg op 1 Korintiërs 13: het loflied over de 
liefde. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde. Deze drie maar de grootste 

daarvan is de liefde. Paulus spreekt over de kairos, de heilige tijd. Kairos 
is anders dan de chronos, de tijd van onze klokken en horloges. Onze 

chronometers en volle agenda’s kunnen ons opjagen en een burn-out 
bezorgen. Er is geen tijd meer voor ontspanning en aandacht voor 

bezieling en verdieping. Tegenover deze chronos-tijd staat in de Bijbel 
met Paulus voorop de Kairos: Dat is Gods hoogste tijd, heilige tijd, tijd die 

ons dichter brengt bij Gods Liefde en zijn bedoeling met ons en deze 
wereld.  

Het is deze Kairostijd waar Paulus ons in Romeinen 13 op wijst. Je moet 
het wel zien. En dat is nou juist vaak het probleem. We zijn dikwijls blind 
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en doof. Paulus spreekt van slaap. Het Griekse woord is hypnos. Daarvan 
is ons woord hypnose afgeleid. We zijn met andere woorden vaak in een 

staat van hypnose. We leven niet echt. We hebben niet door wie we 

werkelijk zijn. Ons oude ik kan ons in slaap houden met zijn verblindende 
machten en krachten als individualisme, materialisme en 

oppervlakkigheid. Voor compassie en meeleven met de ander is dan 
helaas geen plek meer. 

 

 
 

 
5 Gemeente wat kunnen wij met deze adventsbeelden in ons eigen 

leven, hier en nu? Hoe kunnen wij vandaag net als Tamar en Paulus 
veranderen en ons bewegen van donker naar licht, van chronos naar 

kairos, van leegte naar liefde? (dia 4) 
Zoals gezegd, de nacht houdt ons zo vaak gevangen. We weten niet meer 

hoe we verder moeten met onszelf en onze crisis. We kunnen depressief 
worden, als negatieve emoties de overhand krijgen. Al eerder in zijn 

Romeinenbrief spreekt Paulus over de zuigkracht van de zonde. Allemaal 

maken we fouten. Allemaal slaan we vroeg of laat de plank faliekant mis. 
Niemand is perfect, ook al willen we dat graag zijn. Al die missers kunnen 

ons samenzijn in kerk, familie en samenleving danig verzieken. De fouten 
kunnen ons achtervolgen en we weten niet hoe we ervan af moeten 

komen.  
 

6 Het blijde nieuws is nu: de nacht is haast ten einde. De zonden van 
onszelf en de ander hoeven ons niet voor altijd te achtervolgen. Onze 

fouten kunnen we opbiechten. We kunnen ze kwijt in het licht van Gods 
liefde. Dat maakt ons nieuw. Dat maakt ons vrij.  
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En dan zullen we naar onszelf en de ander met nieuwe ogen gaan kijken 
als broeders en zusters van Jezus Christus. En dan kunnen we steeds 

weer onze band met God en elkaar opnieuw gaan voeden. 

Door te bidden, door mee te leven, door de heilzame liefde van het 
Christuskind in onszelf te vieren. 

Daarin oefenen we ons elke zondag weer, ook nu op weg naar Kerst. Maar 
ook in kleine kring thuis of in de kerk kunnen we ons leven met alle lichte 

en donkere momenten delen en vieren. Zo kan een lied, gebed, ritueel als 
ziekenzalving of de maaltijd met de Heer ons nieuw licht geven en onze 

band met God en elkaar verrijken en verdiepen. Er kan een wonderlijke 
werking van uitgaan. Zoiets als een nieuwe geboorte. 

 
dan begint Gods licht te schijnen 

en kunnen we elkaar opnieuw zien als broeders en zusters, 
kinderen van de ene God, door Hem geschapen en bemind 

dan begint de nieuwe morgen... 
Het is aan ons om onze lichtpunten in het donker te zien,  

te tellen één voor één en met vreugde door te geven aan elkaar. 

 

Of zoals de dichter Jochen Klepper (1903-1942) de adventsboodschap van 
Paulus verwoordde in een onsterflijk adventslied: 
 
De nacht is haast ten einde, de morgen niet meer ver 

Bezing nu met verblijden de heldere morgenster. 
 

 

Amen. 
 
 
 
 
 
 

 

 


