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Preek van 29 november 2015, 1ste advent, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

TIJD OM TE VERWACHTEN 

Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun 

kinderen te verzoenen. (Lucas 1,17) 

Een aflopende zaak? 

Laatst hadden wij vrienden te eten. Het gesprek aan tafel kwam al snel op hun 

kinderen. En via de kinderen op de kleinkinderen die geboren waren. En dat die 

kleinkinderen niet gedoopt zullen worden. Het deed die vrienden pijn, merkte 

je. De traditie die van generatie op generatie was doorgegeven zou stokken. 

Ooit verschenen boeken als ‘Het lege testament’ en ‘Gaan uw kinderen nog naar 

de kerk?’ Ze werden gretig besproken in allerlei kerkelijke gesprekskringen. 

Want dat was toen het probleem: kinderen die de kerkgang niet meer zagen 

zitten. Maar nu zijn het de kleinkinderen. Met hen lijkt in veel gevallen de keten 

van geloof gebroken. 

Een ander gesprek dat ik had: met jongeren die de kerk nog wel zien zitten. We 

spraken over de toekomst van de kerk. Ze zijn ervan overtuigd dat er altijd wel 

iets zal blijven. Maar de kerk van de toekomst zal er wel heel anders uitzien. Hoe? 

Dat wisten ze ook niet precies. Maar sowieso een stuk kleiner. Een Morgenster 

zal dan misschien niet meer mogelijk zijn.  

Of het nu kwam omdat ik die twee gesprekken met vrienden en jonge 

gemeenteleden nog in mijn hoofd had, ik weet het niet, maar bij lezen van het 

Bijbelgedeelte viel mijn oog ineens op die woorden van de engel Gabriël: met 

het kind van Zacharia en Elisabet zal de tijd komen dat ouders zich met hun 

kinderen zullen verzoenen. Die woorden waren me voorheen nooit zo 

opgevallen. Dit keer wel. Een bemoedigende boodschap – voor die vrienden, 

voor jonge gemeenteleden, voor ons allemaal. 

Geluk bij een ongeluk 

De engel sprak zijn woorden tegen een al wat stramme Zacharias. Hij was op 

leeftijd. Toch deed hij nog altijd dienst. Zacharias was priester. Niet fulltime. 
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Priesters hadden er meestal nog gewoon een baan bij. Maar twee keer per jaar 

werd de afdeling waarvan een priester lid was, opgeroepen om dienst te doen.  

Het bleef bijzonder. Dit keer werd het wel heel bijzonder voor Zacharias. Want 

elke keer mocht er iemand van de afdeling dienst doen in ‘het heilige’ zoals dat 

heette: de ruimte in de tempel waar verder niemand mocht komen en waar het 

reukoffer voor de Eeuwige gebracht werd. Het werd per loting bepaald wie het 

mocht doen. Een bijzondere eer die dit keer Zacharias te beurt was gevallen. 

Zacharias - schakel in de keten van een lange traditie. 

Toch was er een diepe schaduw over zijn leven. Over hun leven, moet ik zeggen. 

Want hij en Elisabet, zijn vrouw, konden geen kinderen krijgen. Een groot 

verdriet. Niet alleen op jonge leeftijd. Dan maak je mee dat vrienden en 

familieleden wel kinderen krijgen. Voor het eerst voel je je alleen. Maar op 

oudere leeftijd komt er nog eens een tweede ronde. Dan krijgen je vrienden en 

familieleden kleinkinderen. Het gemis dat er altijd al was, wordt dan nog weer 

eens geactiveerd. 

Maar Zacharias en Elisabet zijn tegelijk een symbool van meer dan alleen 

persoonlijke pijn. Ze zijn ook nog eens uitbeelding van het oude Israël. Net als 

eens Abraham en Sara. Ze zijn de uitbeelding van een geschiedenis die op zijn 

einde lijkt te lopen. Onvruchtbaar.  

‘Wees niet bang’ 

Maar dit was zijn geluksdag: Zacharias had de liturgische loterij gewonnen. Zoiets 

gebeurde hooguit één of twee keer in een priesterleven. En uitgerekend op zijn 

geluksdag verscheen er ook nog eens een engel in dat heilige gedeelte van Gods 

huis. Zacharias bleef verlamd staan – de reactie van alle stervelingen op de 

ontmoeting met hemelingen. In elke godsdienst. ‘Ik zou weleens wat van God 

willen zien,’ zeggen wij. Maar pas op: weet wat je vraagt! Een beroemde 

godsdienstwetenschapper omschreef het heilige als ‘een fascinerend maar 

huiveringwekkend mysterie’.  

Huiveringwekkend was het ook voor Zacharias. De boodschapper van God moest 

beginnen met eerst zijn angst wegnemen: ‘Wees niet bang.’ Iemand heeft eens 

geteld hoe vaak die woorden in de Bijbel voorkomen. ‘Een zot,’ zei ds. Nico ter 

Linden over die man – wie doet dat nou? Totdat hij hoorde hoeveel keer. Het 
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bleek 365 keer te zijn – voor elke dag één keer. ‘Zo’n zot was het dus niet,’ moest 

Ter Linden toegeven. 

‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord.’ De engel doelde natuurlijk op 

een gebed om kinderen. Maar van hoelang daarvoor zal dat gebed geweest zijn? 

Er moeten jaren geweest zijn in het leven van Zacharias en Elisabet dat ze het 

misschien wel dagelijks voor Gods aangezicht brachten. Maar met het klimmen 

der jaren was het gebed in hun hart langzaam gaan verwelken als een plant 

zonder voeding. Totdat de realiteit onontkomelijk was geworden: ze zouden 

samen blijven.  

Toch was het gebed als zodanig nooit in hen gestokt. Het waren vrome mensen, 

deze kinderen uit de priesterlijke traditie van Israël. Ze leefden het geloof dat 

van generatie op generatie was overgedragen en dat nu aan hen was 

toevertrouwd – zonder dat zij het op hun beurt konden doorgeven. Een kind 

kwam allang niet meer in hun gebeden voor.  

Goed nieuws 

En nu stond er een engel bij hem op de werkvloer: er zou toch nog ene kind 

komen. Elke bijbellezer zal even terugdenken aan Abraham. Ook hij kreeg op 

hoge leeftijd de aankondiging van een kind. En met Abraham en diens vrouw 

Sara begon Gods geschiedenis op wonderlijke wijze toen pas goed. Het is alsof 

de evangelieschrijver Lucas zoiets ook wil vertellen. Met Johannes, zoals de 

ouders hun kind zullen moeten noemen, zal er een nieuwe tijd aanbreken. 

Geweldig nieuws! De engel gebruikte zelf het woord ‘evangelie’: goed nieuws. Al 

die jaren hadden Zacharias en Elisabet hun leven geleefd als het laatste stukje 

op een spoor dat met hen zou doodlopen. Maar nu blijkt hun leven een wissel 

waarover nota bene de trein van Gods geschiedenis op een nieuw spoor verder 

zal kunnen gaan! 

Gabriël tekent hun kind als een bode van een nieuwe tijd. Hij zal zijn als Elia, de 

profeet waarvan Israël gelooft dat hij eens zal terugkomen als de bode van Gods 

nieuwe wereld. Daarom staat in elk joods huisgezin op Paasavond de deur op 

een kier en op tafel een extra beker wijn: wie weet komt Elia vanavond wel langs. 

Zo zal Johannes als een Elia een nieuwe tijd inluiden: ouders zullen zich 

verzoenen met hun kinderen. 
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De nieuwe generatie 

Lucas laat het Nieuwe Testament beginnen bij het Oude. Letterlijk. Want de 

engel citeert daar woorden uit het Oude Testament. Het zijn woorden van de 

profeet Maleachi. Het zijn zelfs de allerlaatste woorden uit het boek van Israël.  

Na die laatste woorden van het Oude Testament was er van Gods kant 

eeuwenlang een diepe stilte gevallen. Maar de engel pakt de oude draad weer 

op: ouders zullen zich verzoenen met de kinderen. Oorspronkelijk staat er: de 

ouders zullen zich bekeren tot de kinderen. Het gaat dus om een geloofskwestie. 

Maar Gabriël citeert Maleachi slechts voor de helft. Hij laat de woorden weg dat 

kinderen zich zullen verzoenen met hun ouders. Hij gebruikt alleen de woorden: 

‘om ouders met hun kinderen te verzoenen’. Dat betekent: er komt een tijd 

waarin ouders wat geloof betreft een voorbeeld zullen némen aan hun kinderen. 

De omgekeerde wereld! Wij hopen op een tijd dat kinderen en kleinkinderen een 

voorbeeld zullen nemen aan de óuders of grootouders. En als dat niet gebeurt, 

beschouwen wij de zaak als verloren. De verloren zoon weet immers nog de weg 

naar het Vaderhuis. Maar als hij niet terugkomt weet de zoon ván de verloren 

zoon de weg niet meer.  

Maar de engel logenstraft die gedachte. Er kan zomaar weer een generatie 

komen waarin Gods Geest opstaat met kracht. Een generatie die een voorbeeld 

zal zijn voor…ja, voor wie? Voor de generatie daarná? Ook voor de generatie 

ervóór, zegt de engel. God kan zomaar een andere kant opgaan dan wij in 

gedachten hadden. Wij trekken neergaande lijnen in gedachten al door. ‘Het is 

een aflopende zaak,’ zeggen we. Maar advent betekent: Christus kan opnieuw 

geboren worden in het hart van een nieuwe generatie.  

Een visionaire brief 

In mei 1944 schreef Dietrich Bonhoeffer in Hitler-Duitsland vanuit de gevangenis 

een visionaire brief aan een kind. Het was het pasgeboren zoontje van zijn vriend 

Eberhard Bethge. Eberhard had gevraagd of Dietrich peetvader wilde zijn. 

Vanwege diens gevangenschap kon hij niet bij de doop zijn. Daarom schreef hij 

een brief aan de dopeling. Ik citeer daaruit: 

 

‘Onze kerk, die deze jaren alleen gevochten heeft voor zelfbehoud alsof ze een 

doel was op zich, is niet in staat het verzoenende en verlossende woord te brengen 
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aan de wereld en de mensen. Daarom moeten de oude woorden wel hun kracht 

verliezen en verstommen. Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee 

elementen: bidden en onder de mensen het goede doen. Elk denken en praten en 

organiseren van christenen moet herboren worden uit dat bidden en dat doen. 

Tegen de tijd dat jij volwassen bent zal de gedaante van de kerk sterk veranderd 

zijn. De kerk is nog in de smeltkroes en iedere poging om haar voortijdig weer een 

machtige organisatie te geven, zal een vertraging betekenen in haar verandering 

en zuivering. Het is niet aan ons de dag te voorspellen – maar die dag zal komen – 

dat er weer mensen geroepen worden om zó Gods Woord te spreken dat de 

wereld er onder verandert en zich vernieuwt. Het zal een nieuwe taal zijn, 

volkomen a-religieus misschien maar bevrijdend en verlossend als de taal van 

Jezus; de mensen zullen ontsteld zijn maar zich gewonnen geven aan haar kracht; 

een taal van een nieuwe rechtvaardigheid en waarheid, een taal die de vrede 

verkondigt tussen God en de mensen en de nabijheid van zijn Rijk.  […] Tot die tijd 

zal de zaak der christenen verborgen zijn en stil, maar er zullen mensen zijn die 

bidden en het goede doen en wachten op Gods uur. Ik hoop dat jij één van hen 

zult zijn.’  

 

Of de kleine Dietrich Bethge (dus ook vernoemd naar zijn peetvader!) bij die 

mensen is gaan horen, weet ik niet. Maar de boodschap over Gods uur is nog 

even aanstekelijk als toen. ‘Ik help het je geloven,’ zegt iemand dan misschien. 

Laten we dat doen. Maar dan letterlijk: we helpen het elkaar te geloven. Het is 

advent – tijd om te verwachten!  


