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Preek van 20 december 2015, 4e advent, 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

TIJD OM TE ZINGEN 

En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon 

te spreken en loofde God. (Lucas 1,64) 

Poëtischer 

Op hoogte- en dieptepunten van het leven gaan wij anders spreken. Meer 

gedragen. Poëtischer. De taal van alledag voldoet even niet meer. Er is een 

andere toon nodig. Kijk naar versjes op geboortekaartjes. Luister naar teksten 

die bruidsparen tegen elkaar uitspreken op hun grote dag. Of denk aan 

toespraken bij uitvaarten. Ineens zijn we dan een stuk plechtiger. Dichterlijker. 

Er is namelijk op zulke momenten maar één taal die telt: die van het hart.  

Dat was ook de taal die Zacharias sprak bij het besnijdenisfeest van zijn kind. 

Maanden had hij moeten zwijgen. Zijn adventstijd was stil geweest. Een engel 

had zijn mond op slot gedaan. Daardoor was hij teruggeworpen op zichzelf. Nu 

past dat wel bij advent. Het is een periode van bezinning, van ingetogenheid. Je 

kijkt meer naar binnen dan anders. Maar Zacharias was noodgedwóngen naar 

binnen gekeerd geweest. 

Stil 

Als je niet kunt praten, klinkt de stemmen van je hart des te beter. Misschien had 

er wel een stemmetje in hem geklaagd: ‘Had toch wat met vertrouwen gehad 

toen die engel bij je op de werkvloer stond.’ Maar Zacharias had één ding mee: 

hij mankeerde dan wel iets aan zijn spraak, maar niet aan zijn ogen en oren. En 

hij had dan ook per week de buik van Elisabet zien groeien. En hij had haar 

regelmatig horen zingen van geluk. Per week was zo zijn hart vol gedruppeld met 

verwachting. Het was dus waar: zij, mensen op leeftijd, zouden alsnog een kind 

krijgen. Misschien had Zacharias aanvankelijk zijn hart nog vastgehouden. Zou 

het wel goed gaan?  Zou het kind wel voldragen worden? Maar gaandeweg was 

de rem op zijn verwachting eraf gegaan. Stromen van vreugde hadden zich in zijn 

hart opgehoopt. Zeker nu het kind er daadwerkelijk was.  
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Maar nog altijd kon hij niets met de stroom van vreugde die zich achter de 

sluisdeuren van zijn hart had gevormd. Hij stond bovendien op het tweede plan. 

Zoals elke Joodse vader was hij waarschijnlijk niet bij de bevalling geweest. En 

tijdens het kraambezoek stond of zat hij er ook wat verloren bij. De vrouwen uit 

de buurt en de familie vormden een kring rond moeder en kind waar hij een 

beetje buiten stond. En zelfs toen het jongetje besneden zou worden lette 

niemand op hem. Totdat er een meningsverschil ontstond over de naam die het 

kind zou krijgen.  

De naam 

Elk Joods jongetje kreeg pas op de dag van de besnijdenis een naam. Zo zal het 

straks ook met Jezus gaan. En met dit kind is het niet anders. Elisabet vertelde 

de omstanders dat hij Johannes moest heten. Maar meteen ontstond er 

verwarring: er was toch niemand in de familie die zo heette? Wat raar! Toen 

wisten de ogen van de omstanders ineens de vader wél te vinden. Hij was 

tenslotte de man in huis. Wat vond hij?  

Ze hadden het kunnen vragen. Met zijn gehoor was immers niets mis. Maar ja, 

hoe gaat het nog wel eens als iemand een beperking heeft? Tegen een blinde 

gaan mensen soms ineens harder of langzamer spreken. Als iemand in een 

rolstoel zit, spreken sommige mensen alleen de rolstoelduwer aan. Alsof degene 

die in de stoel zit niet alleen iets aan zijn benen mankeert maar ook aan zijn 

verstand. Zo gebaarden de omstanders dat Zacharias te kennen moest geven 

hoe het jongetje moest heten. Op een schrijftablet – de voorloper van de I-Pad 

– schreef hij ‘Johannes’.  

De deuren gaan open 

Toen was het alsof een onzichtbare engel een druk op de knop gaf waardoor de 

sluisdeuren van zijn hart opengingen. Een stroom van vreugde kolkte naar 

buiten. Golven van vreugde om dit kind. Golven van vreugde over een God die 

omziet naar mensen.  

Zacharias zong een lied waarvoor hij de taal vond in de traditie van Israël. Zijn 

lied leek niet alleen een Psalm, Zacharias greep ook terug op de verhalen van het 

Oude Testament. Hij bezong David, de heilige profeten, Abraham. Maar hij keek 

ook vooruit: naar de toekomst. Want de toekomst zal aan zijn kind zijn. Maar 

heden, verleden en toekomst worden omspand door de trouw van de Eeuwige 
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aan mensen. En daarom was het hoogste lied van Zacharias voor God. Poëzie ten 

top! Taal van het hart!! 

Er zit muziek in de kerk 

Nog even en het is Kerst. Dan zal er ook weer een stuwmeer aan liederen 

doorbreken. Op sommige plekken is het deze week al gaan stromen. Bij onze 

Kerstviering met ouderen. Op scholen. In De Doelen met al die grote koren. Op 

Sky-radio (wel wat werelds, maar goed, er zitten ook mooie liederen bij). En 

komende week gaat het in alle kerken gebeuren. Overal ter wereld.  

Laatst las ik ergens dat het christendom de enige religie is waar collectief 

gezongen wordt. Of dat echt zo is, weet ik niet. Ik ben zelf inderdaad nog geen 

tegenvoorbeeld tegengekomen. Maar dát zingen bij ons geloof hoort, staat vast. 

Muziek is de kunstvorm die het diepst in ons hart ingrijpt. Wie weleens op de 

preekstoel staat, ziet dat. Tranen worden zelden gewekt door woorden vanaf de 

kansel. De golven van emoties komen in onze kerk, om zo te zeggen, niet van 

voren. De golven van emotie komen vanuit het midden van een zingende 

gemeente, zoals een steen die in het water is gegooid steeds wijdere cirkels trekt 

en de hele vijver beroert. Muziek raakt dieper dan woorden. Een lied beroert 

meer dan een beeld.  

Trechter van de Geest 

De kerk is dan ook vooral een zingende kerk. In een lied uiten wij niet alleen ons 

geloof, wij innen het ook, om zo te zeggen. Wij zingen ons geloof niet alleen uit, 

wij zingen het ons ook te binnen. Het lied is een van de belangrijkste trechters 

waardoor de Geest van God ons hart kan vullen. Zingen is een vorm van 

verkondiging aan anderen én aan onszelf.   

Een lied verbindt ook – niet alleen met elkaar, maar ook met de generaties vóór 

ons. Dat geldt al voor de klassieke muziek en ook de popmuziek: elke nieuwe 

compositie borduurt voort op de traditie; ze is combinatie van oud en nieuw. 

Maar dat is in de kerk ook zo. We zingen liederen van vandaag, maar ook uit de 

schatkamer van de kerkgeschiedenis. En dat alles geldt zeker voor Kerst. 

Natuurlijk, het Kerstverhaal staat straks centraal. Maar wat heerlijk dat we er 

ook van mogen zingen! 
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Priesters 

Ik las een boek over de missionaire kerk. Missionair – dat gaat over de 

aanwezigheid van de kerk en het evangelie in de samenleving van vandaag. Je 

denkt dan misschien aan evangelisten op een sinasappelkistje op de markt. Of - 

zoals in ons geval - aan dominees bij eetcafé Cookers of popdiensten. Allemaal 

waardevol. Maar de schrijver van dat boek denkt aan…de gewone kerkdienst! 

Aan het ritueel van elke samenkomst! Tijdens dat ritueel – aldus de schrijver – 

zijn we allemaal priesters. We voeren collectief een ritueel uit waarin de lof van 

God klinkt in deze vaak verwarrende wereld. Missionair? We zijn het al! 

Een waardevolle gedachte. Denk maar eens aan Kerst. Dan komen er veel 

mensen naar de kerk. Sommigen zeggen dan: ‘Ja, dan weten ze de weg naar de 

kerk wel te vinden, maar anders zie je ze niet.’ Maar zie het als een kans! Wie 

alleen met Kerst naar de kerk komt, hoort op z’n minst één keer per jaar een 

goed verhaal. En vooral: er wordt zo mooi en hoopvol gezongen.  

Met Kerst zijn we allemaal Zachariasjes. Het lied van Zacharias is als het zingen 

van een vogel die in de vroege morgen, als het nog donker is, de nieuwe dag 

aankondigt. Hij is onze schutspatroon als wíj zingen van een nieuwe tijd. Na de 

ingetogen tijd van advent, breekt het hoogste lied uit onze volle borst. En ineens 

zijn we allemaal priesters die zingen van een God die omziet naar de wereld. Wat 

een eredienst! In dubbel opzicht: wat een mooie viering. Maar ook: wat een eer 

om dienst te mogen doen! Ere-dienst! 


