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Preek van 1 december 2019 (1ste advent) 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

WIE MAAKT HET LICHT? 

…dan zal deze weeklacht klinken: ‘Het is voorbij!’ zal men zeggen. ‘We zijn reddeloos verloren. 
(Micha 2,4) 

Het orkestje op de Titanic 

Wat een anticlimax! Zijn we net de adventtijd begonnen, worden we meteen de 

put in gedrukt. Wat een doemdenken! Moet het vandaag niet juist over hoop en 

verwachting gaan? Moet het niet gaan over licht dat gloort in plaats van 

duisternis?  

Ja, Micha is niet bepaald het zonnetje in huis, zou je zeggen. Nu zal dat later nog 

mee blijken te vallen. Maar hij wil ons vandaag bepalen bij, zeg maar, de kleur 

van het jaar. Paars: de kleur van inkeer, van boete en bezinning. Die is er niet 

voor niets.  

Ons soort kerken lijkt misschien weleens teveel op het orkestje van de Titanic: 

terwijl het schip zinkende was, speelde het vrolijk verder om de mensen gerust 

te stellen. Valse rust bleek het. Zo kun je een boodschap van licht en 

bemoediging ook te snel gebruiken. Je masseert er dan al te gemakkelijk mee 

weg dat wij leven in een vaak donkere wereld met dreigende perspectieven. 

Roeien met twee riemen 

Ooit moesten wij leren dat je bij verdriet niet te snel klaar moet staan met je 

troost. Voorbarige troost dient vaak alleen maar de trooster zelf. Hij kan er zich 

het verdriet van de ander mee van het lijf houden. Of het verdriet kleiner maken. 

Maar echte troost gaat niet óm het verdriet heen, het gaat er dóórheen.  

Laatst hoorde ik een prachtige vergelijking: rouwen is roeien met twee riemen. 

De ene riem is die van het leven oppakken. Vooruit willen. Naar betere tijden. 

Een weg zoeken. Maar de andere riem is die van het verdriet doorleven. Erbij stil 

staan. Onder ogen zien. En je moet met beide riemen roeien. Doe je het maar 

met één, dan blijf je rondjes draaien. Je komt niet verder. 
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Apocalyptiek 

Zo moet je ook de dreigingen en het duister in de wereld serieus nemen. Wie te 

snel aankomt met hoop roeit met één riem. Je moet het duister onder ogen 

durven zien. Reëel blijven. Ook het omgekeerde geldt trouwens: wie alleen maar 

het duister benadrukt, helpt ons ook niet verder. Maar je moet het duister niet 

negeren. Niet te snel naar het licht. 

In ons soort kerken is de apocalyptiek vaak een vergeten hoofdstuk. 

Apocalyptiek: een moeilijk woord voor die stukken in de Bijbel die gaan over een 

dreigende ondergang van de wereld. Het wonderlijke is dat in de popmuziek het 

apocalyptisch levensgevoel wel stem krijgt. Van oud naar jong. Van Bob Dylan 

tot Billie Eilish.  

Een gevallen engel 

Billie Eilish is een Amerikaanse zangeres van nog maar zeventien jaar. Ze is heel 

populair. Volgend jaar geeft ze een concert in de Ziggo Dome. Het was binnen 

drie minuten uitverkocht. Wie nu denkt dat het een oppervlakkig tienersterretje 

is, heeft het mis. Ik zag een videoclip van haar. Ik zal zo meteen een stukje van 

laten zien. Ik waarschuw alvast: de clip heeft een aardedonkere boodschap. 

Maar ik zal de clip eerst beschrijven. 

De clip is van het liedje ‘Alle goede meisjes gaan naar de hel’. Niet te snel 

oordelen over de titel. De clip laat zien dat ze met de hel de áárde bedoelt. Of 

beter: de toekomst van de aarde. Je ziet aan het begin een engel uit de hemel 

vallen. Ze valt in de smurrie van olie. Ze weet er uit te kruipen, maar met vleugels 

en al is ze doordrenkt van het zwarte spul. Dan begint het liedje.  

Vlammen 

Het zingt over de heuvels in Californië die branden. Over een stijgende 

zeespiegel. Over dat de hemel buiten zicht raakt. Petrus, de portier van de 

hemel, is weg en dus zit de hemel op slot. En je ziet gaandeweg steeds meer 

vlammen. Het lied gaat overduidelijk over de gevolgen van de 

klimaatverandering. Het zal zorgen voor een hel op aarde. Zelfs goede meisjes 

zullen eraan moeten geloven. En de gevallen hemelbewoner zingt: ‘Zeg niet dat 

je niet gewaarschuwd was.’ Een indringende boodschap. Laten we naar een 

stukje kijken: https://www.youtube.com/watch?v=-PZsSWwc9xA 

https://www.youtube.com/watch?v=-PZsSWwc9xA
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Urgentie 

‘Man is such a fool / Why are we saving him?’ – ‘De mens is zo dwaas, waarom 

zouden we hem nog redden?’ Deze gevallen hemelbewoner brengt geen 

aangename boodschap. De clip toont een apocalyptisch levensgevoel, verwoord 

met Bijbelse taal. Je komt het in ons soort kerken nauwelijks meer tegen, maar 

er buiten des te meer. Duizenden jonge tieners herkennen in het werk van Eilish 

kennelijk hun eigen zorgen en angsten.  

Pessimistisch? Ja zeker, maar laten we het in vredesnaam niet wegpoetsen met 

voorbarig optimisme of sussende praat. Dan ontbreekt het besef van urgentie 

dat wel leeft bij al die jongeren. Duizenden gaan, in navolging van Greta 

Thunberg, overal ter wereld de straat op. Ze uiten hun diepe zorgen over de 

toekomst. Er wordt al gesproken over ‘klimaatdepressie’. Zouden al die jongeren 

niet de stem van God kunnen zijn? De stem die oproept tot bekering. Het moet 

anders. 

Reisgenoot op weg naar Kerst 

De profeet Micha zou aan hun zijde staan. We lezen zijn boek deze vier zondagen 

op weg naar Kerst. Nee, hij is niet altijd de meest opgewekte reisgenoot in deze 

advent. Hij zal uiteindelijk wel uitkomen bij een boodschap van licht. Maar niet 

te snel. Het is een echte vraag: wie maakt het licht? Meestal wordt die vraag al 

snel beantwoord in de kerk: God. Maar Micha zegt: ‘Niet te snel.’ Hij legt eerst 

de vinger op de zere plek. 

Egoïsme en grijpzucht hadden in zijn tijd veel kapot gemaakt. Dat liet zich niet 

meer verdoezelen. Hij riep zijn tijdgenoten op om het onder ogen te zien. Ook 

hij had een besef van urgentie. Als we op deze weg doorgaan, gaat het verkeerd, 

zo luidde zijn boodschap. Wie te snel komt aanzetten met het licht, onderschat 

de zaak. De wereld vóor Kerst kleurt paars: kleur van rouw, bezinning, inkeer. 
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Egoïsme, hebzucht en apathie 

Laatst zag ik op het internet dit plaatje. Je 

ziet Gus Speth, een Amerikaanse 

rechtsgeleerde die zich inzet voor 

duurzaamheid. Hij zei: ‘Vroeger dacht ik 

dat de belangrijkste milieuproblemen 

waren: het verlies van biodiversiteit, het 

ineenstorten van het ecosysteem en 

klimaatverandering. Ik dacht dat dertig 

jaar van goede wetenschap deze problemen wel zou oplossen.  Ik vergiste me. 

De belangrijkste milieuproblemen zijn egoïsme, hebzucht en apathie. En om die 

op te lossen hebben we een culturele en spirituele verandering nodig. En daar 

hebben wij, wetenschappers, geen verstand van.’ 

Inderdaad, daar heb je profeten voor nodig. Profeten die in onze tijd de gedaante 

aannemen van jonge mensen met een besef van urgentie. Die de dingen bij de 

naam durven noemen.  

Bovenpersoonlijk 

In onze tijd worden wij geconfronteerd met gigantische problemen. Problemen 

die uitreiken boven ons hoofd. Het geeft je een gevoel van machteloosheid. ‘Wat 

kun je doen?’ Daarom zijn de meesten van ons geneigd om zich af te sluiten van 

die complexe wereld. Om je terug te trekken op het eilandje van je privéwereld. 

Om je leven zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te houden.  

Eén stap verder en je zit al in de ontkenning: ‘Het zal allemaal wel meevallen.’ 

Zelfs de jongelui van het Malieveld die tegen klimaatverandering 

demonstreerden, kunnen niet elk moment van de dag het gevoel van urgentie 

overeind houden. Sommigen gingen na afloop een hamburger eten bij 

McDonalds. Over tot de vervuilende orde van de dag. Hypocriet? Ik zei het eerst 

zelf op Facebook. Ik werd er hard op aangepakt door Facebook-vrienden. En 

gelijk hadden ze. We zitten allemaal gevangen in een systeem waar je niet 

gemakkelijk uitstapt. Maar ook als je er zelf in gevangen zit, heb je nog recht van 

spreken en demonstreren. 
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Het Kerstkind 

Gemakkelijke oplossingen zijn er niet. We leven in een donkere en verwarrende 

wereld. In die wereld zal straks het Kerstkind geboren worden. Net als de engel 

van Billie Eilish zal hij uit de  hemel afdalen. Hij zal het donker komen delen. Hij 

zal met zijn voeten in de modder van deze wereld komen staan.  

‘Licht der wereld’ zal hij genoemd worden. Maar zal het licht dat dit Kerstkind 

met zich meebrengt, opgewassen zijn tegen de donkere problemen van 

vandaag? Niet te snel ‘ja’ zeggen. Je moet hem niet voor je karretje van een al te 

goedkope oplossingen spannen. En bovendien: wie al te snel ‘ja’ zegt, wordt ook 

niet meer verrast.  

Zal hij ons komen verrassen? Komt hij de hemel op aarde brengen? We helpen 

het je hopen. Letterlijk: de kerk is er voor om het je helpen hopen. En hopen 

helpt tegen hebzucht en apathie. Het kind komt het ons voordoen. We zullen 

zien of we hem serieus nemen.  


