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Preek van 30 november 2014, Eerste Advent 
gehouden in ‘De Morgenster’ in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

SCHERP BLIJVEN! 

 

Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: Wees waakzaam!’ (Marcus 13,37) 

Slapeloos 

Wie wel eens wakker ligt, weet het: ’s nachts zijn zorgen en angsten nog eens 

tien keer zo groot als overdag. Of het aan het donker ligt, waarvan je als kind 

misschien al bang was, of aan de stilte, die weldadig kan zijn maar ook 

beklemmend – hoe dan ook, ’s nachts kan het behoorlijk spoken in een 

mensenhoofd. ‘Ik wou dat ik in slaap viel,’ denk je dan. Of je hoopt dat het licht 

wordt, want een nieuwe dag brengt structuur – ook in je hoofd. Maar tot die 

tijd? Van alles kan er door je hoofd gaan. Je ligt maar te woelen. Slapeloosheid 

– het is een plaag.  

Maar nu is het eigenaardige dat Jezus de slapeloosheid juist aanprees. ‘Wees 

waakzaam,’ vertaalt onze Bijbel. Maar Jezus bedoelde de waakzaamheid van 

het wakker blijven. En kennelijk vond hij dat belangrijk, want hij herhaalde het 

drie keer. Opmerkelijk! Wij gaan er vaak vanuit dat geloven bedoeld is om je 

rust te geven. Maar hier blijkt het omgekeerde: leerlingen van Jezus worden 

geacht een zekere onrust bij zich te dragen. Waarom? Omdat je alert moet 

blijven. Je hebt een taak. Je bent wachter. En een wachter waakt.  

Een mens ging op reis 

Die wachter wordt genoemd in een gelijkenis. Jezus bracht zijn boodschap vaak 

in verhalen. In die verhalen vertelt hij op een indirecte manier over de nieuwe 

wereld van God en hoe die er eraan komt. Het verhaal van de wachter begint 

alledaags: ‘Het is als een mens die op reis ging.’ Wie is die mens? Waar staat hij 

voor? Is het God of Jezus? We zeiden al: het is een verhaal dat op indirecte 

wijze iets vertelt. Je moet er naar raden. Het kan misschien allebei. In ieder 

geval ging deze mens op reis. En hij gaf zijn bezit in beheer bij zijn dienaren.  

Waar staat dat bezit voor? Daarbij kun je ook weer aan twee dingen denken: 

aan de wereld of aan de kerk – al naar gelang je bij die mens aan God denkt of 

aan Jezus. Nadat God de wereld had geschapen, gaf hij haar in beheer aan de 
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mens. En Hij trok zichzelf terug. Misschien bedoelt het verhaal dat wel met ‘die 

mens ging op reis’. God deed een stapje terug om de mens de ruimte te geven. 

Maar dat bezit zou ook de kerk kunnen zijn. Jezus vertelde die gelijkenis in het 

zicht van zijn vertrek. Hij zou dan wat hij begonnen was aan zijn leerlingen 

overlaten.  

Wereld of kerk? 

Nu zegt u misschien: ‘Kan het niet wat duidelijker? Wat is het nu: de wereld of 

de kerk? Want dat maakt nog wel een verschil!’ Och, dat is maar de vraag. Wij 

spreken vaak van kerk én wereld, over kerkelijk of buitenkerkelijk – alsof er 

zo’n scherpe grens is. Maar kerk is een deel van de wereld. En de kerk moet 

dan ook haar partijtje meeblazen in de samenleving. En dat partijtje luidt: 

dienstbaar zijn aan het Koninkrijk van God. Dat heeft met deze wereld alles te 

maken. Want de boodschap van de Bijbel en in het bijzonder van Jezus luidt: de 

wereld wordt Gods Koninkrijk. Het is nog niet zover. Maar het is al wel gaande. 

De wereld wordt Gods Koninkrijk. Dat wil zeggen: het is al begonnen, maar het 

is op weg naar zijn voltooiing.  

Over die zaak van het komende Koninkrijk krijgen de leerlingen van Jezus het 

beheer. Ieder heeft daarbij zijn eigen taak, zo vertelt het verhaal. Maar de 

belangrijkste taak is die van wachter. Hoeft dan niet iedereen een wakkere 

wachter te zijn? In de ogen van Jezus kennelijk wel, want hij zei: ‘Wat ik tegen 

jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: Wees wakker!’ 

Drie dingen 

Wat houdt dat nu in: dat Jezus zijn leerlingen verantwoordelijk maakt voor de 

zaak van God? Ik zie drie dingen: vreugde, zorg en wachten. Allereerst die 

vreugde. 

God heeft zijn wereld aan ons toevertrouwd. Een gave van jewelste! Hij geeft 

ons de ruimte. Letterlijk: Hij geeft ons de breedte van de schepping en de 

hoogte van het heelal. We mogen het bebouwen en bewaren, onderzoeken en 

verkennen. Als we dat alles serieus nemen, geeft dat gloed en zin en doel aan 

ons bestaan. We zijn hier niet toevallig in een doelloos heelal. Je hebt een hoge 

taak in een bedoelde wereld die op weg is Koninkrijk van God te worden. Je 

bent geroepen. Niet alleen een dominee of dokter heeft een roeping, ook de 

timmervrouw en de bakker. Niet om te evangeliseren op je werk, maar met 
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vreugde een zo goed mogelijke timmervrouw of bakker te zijn. Zo beheren wij 

op bescheiden schaal Gods wereld.  

Vreugde dus. Het tweede is zorg. Er is veel in de wereld dat Gods Naam 

weerspreekt. Veel dat de komst van Gods nieuwe wereld tegenhoudt. 

Daarvoor kan en mag je je ogen niet sluiten. Gelukkig zijn er veel mensen die 

dat niet doen. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor duurzaamheid in 

een wereld die zucht onder vervuiling en uitputting. Mensen die zich inzetten 

voor ontwikkelingswerk in een wereld vol armoede. Mensen die zich inzetten 

voor vrede in een wereld vol geweld.  

Daar hoef je trouwens geen christen voor te zijn. Voor het met vreugde en 

voldoening een goede timmervrouw zijn ook niet trouwens. Gelovigen kunnen 

dat delen met niet- of anders-gelovigen in de ene grote mensengemeenschap. 

Maar wat misschien wel de kerntaak van christenen is, is het derde: wachten. 

Wij weten dat we deze wereld te leen hebben – niet alleen van onze kinderen, 

maar vooral van God. Eens moeten we deze wereld teruggeven aan de 

Eigenaar. Tot die tijd zal ons leven ook in het teken staan wachten. 

In de wachtkamer 

Wachten – dat is misschien van die drie nog het aller-moeilijkst. Wachten op de 

uitslag van een spannend medisch onderzoek – het kan je verlammen. Of het 

omgekeerde: wachten op iets waar je naar uitkijkt – de droomreis die je altijd al 

wilde maken bijvoorbeeld. ‘Ik kan niet wachten,’ zeg je dan. Wachten tot het 

verdriet om het verlies van een dierbare overgaat. Het gaat zo langzaam! Komt 

er ooit nog een einde aan?! Of wachten op het moment dat je zwanger wordt. 

Voor sommige jonge mensen duurt het zo lang, dat je denkt: is het wel voor mij 

weggelegd?  

Wachten is een van de moeilijkste dingen in het leven. Dat geldt ook voor de 

christelijke verwachting. Je zou zelfs kunnen zeggen: het is met de eeuw 

moeilijker geworden. Jezus beloofde dat hij terug zou komen. Maar het duurt 

nu al zo lang! ‘Is de eigenaar misschien zijn bezit vergeten?’ ga je dan denken. 

‘Komt hij nog wel terug?’ Een te langgerekt wachten zakt op een zeker moment 

in. Wie bij de bushalte staat te wachten op een vriend die met je heeft 

afgesproken, maar bus na bus zijn vriend niet ziet uitstappen, denkt op een 

zeker moment: ‘Die komt niet meer.’ Zo denken veel gelovigen heimelijk van 

het messiaanse rijk: ‘Dat komt vast niet meer.’ 
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Verschrikkingen en hoopvolle tekenen 

Daar komt nog dit bij. De wereld lijkt er alleen maar donkerder op  te worden. 

Verschrikking volgt op verschrikking. Na de annexatie van De Krim door Rusland 

volgde het neerhalen van de MH17. Dacht we eindelijk min of meer AIDS onder 

controle te kunnen krijgen, werd Afrika geconfronteerd met Ebola. Dachten we 

dat het na El Qaida niet erger kon, kwam IS met praktijken waar je verstand bij 

stilstaat. En beeld na beeld sijpelt onze ziel binnen en laat daar een sliblaag van 

pessimistisch levensgevoel achter. Hadden we het net over vreugde? De 

rampen lijken steeds dichterbij te komen! Hoezo: de wereld wordt Gods 

Koninkrijk? De wereld wankelt! 

Toch vind je dat gevoel ook terug in de woorden van Jezus. Hij spreekt over ‘de 

dagen na de verschrikkingen’. Het evangelie is realistisch. Het weet dat Gods 

toekomst zich niet rimpelloos zal aandienen. De tegenkrachten mobiliseren 

zich. Sterker, het lijkt van kwaad tot erger te gaan. ‘In de dagen na de 

verschrikkingen’, aldus Jezus, ‘zal…’ – ja, zal wát? Je verwacht dan: zal het beter 

worden, of: zal nieuw licht dagen. Maar er kwam: ‘zal de zon verduisterd 

worden en de maan geen licht meer geven.’ Het kan altijd nog erger, nog 

donkerder. Nee, de Bijbel bakt geen zoete broodjes. Pas door de ergste 

verschrikkingen heen zal het Koninkrijk zich baan breken. 

Hetzelfde anders zien 

Maar hetzelfde kun je je ook anders zien. Want Jezus leverde er meteen ook 

een hoopvol beeld bij: dat van de vijgenboom. In de winter lijken zijn takken 

dor en doods, maar opeens zie je groei en groene puntjes. Zoals bij ons in de 

tuin de magnolia al vol met knop staat, nog voordat de winter goed begonnen 

is. Zo kun je ook naar de wereld kijken: alles ziet er doods en donker uit, maar 

let op de hoopvolle tekenen. Kijk verder dan je neus lang is. De 19-jarige 

student Boyan Slat van de TU Delft bedacht een manier om de plastic soep in 

de oceanen op te ruimen. Jonge artsen en verpleegkundigen van Artsen zonder 

Grenzen zetten zich in Afrika in voor de bestrijding van Ebola en de piek lijkt 

bereikt. Jonge predikanten creëren pioniersplekken waar nieuwe vormen van 

kerk-zijn ontstaan.  

Het zijn vaak de jonge mensen die de wereld een nieuwe, positieve impuls 

geven. Hoopvolle tekenen. Blaadjes aan de vijgenboom! Moeten juist 

christenen daar geen oog voor hebben? Dat is ook een vorm van waken! 
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Een tunnel 

Niet dat het Koninkrijk alleen van onze kant kan komen. We kunnen er alleen 

van onze kant aan meewerken. In Zwitserland heb je de Gottharttunnel. De 

bijna 17 kilometer lange tunnel door de berg is op de volgende manier 

gebouwd. Van twee kanten is men in de berg gaan boren en graven en naar 

elkaar toe gaan werken. Een gigantisch karwei. En één van grote precisie, want 

je moest natuurlijk nauwgezet koers houden om straks niet langs elkaar heen 

te werken. Het heeft jaren geduurd om elkaar te bereiken. Eind 1879 hoorden 

de leden van de noordelijke bouwploeg voor het eerst het lawaai van de 

zuidelijke ploeg – teken dat men elkaar genaderd was. Een paar weken later 

was het zover: leden van de zuidelijke en noordelijke ploeg konden elkaar door 

het gat dat tussen beide tunnel einden was geslagen een hand geven. 

Het lijkt mij een mooi beeld voor het Koninkrijk van God. Van beide kanten 

wordt eraan gewerkt. Mensen bouwen van hun kant aan de tunnel van de 

wereld, en de mensen van God boren mee, zij aan zij met anderen. Soms lijkt 

het onbegonnen werk. Het werk lijkt maar niet op te schieten. En bovendien: 

hoe verder je komt, hoe donkerder het lijkt te worden. Maar het is de taak van 

de mensen van Jezus om van tijd tot tijd te luisteren: horen we al klopsignalen? 

Want de kerk gelooft dat er van de andere kant naar ons toegebouwd wordt.  

En soms hoort ze al wat. Soms vaag, soms duidelijk. Anderen in de werkploeg 

zeggen misschien: ‘Onzin! Het is suggestie. Er is niets aan de andere kant’ Maar 

de gemeente van Christus vertaalt de klopsignalen. Zij weet van advent. Hij 

komt. Ze houdt de hoop levend dat de tunnel afkomt dankzij het graven van de 

andere kant. Eens zal de mensheid de messias begroeten. Er zal een weg lopen. 

De wereld wordt Gods Koninkrijk. Tot die tijd werkt ze, maar vooral: wacht ze, 

waakt ze. En luistert: ‘Hoor, wie klopt daar?’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


