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“Vocatus atque non vocatus Deus aderit”

Overdenking door ds. Willemijn Bakkes
16-12-2012 Silo, Utrecht

Hoop op betere tijden.
Ik heb hier een folder die ik in mijn brievenbus kreeg en ik denk dat een aantal van u die folder ook
heeft ontvangen.
Een folder van hoop.
Deze folder is uitgegeven door Hour of Power en is een “Hoopspecial”. Op het voorblad lees je met
grote rode letters: Pornoverslaving was Henk’s geheim; Rooie Bram zegt:’De boksbeugel sloeg mijn
kop kapot.’ En een moeder schrijft:’Hele nachten bad ik om hulp’ , want zij zag haar zoon afglijden in
zijn drugsverslaving. En een vrouw schreef:’Chaos, wanhoop en pijn’ drie keer had zij kanker, drie
verschillende soorten en alle drie agressief. Tot zo ver de folder.
En zo zijn er vele, vele verhalen van mensen die in de narigheid zitten, die ziek zijn, die weten dat zij
niet lang meer te leven hebben. Verhalen van ouders die vrezen voor hun kind, van geliefden die
vechten voor hun partner, van kinderen die geen kind meer kunnen zijn omdat zij liefde, warmte,
bescherming en eten ontberen.
Wat moet je dan in deze adventstijd? Wat kunnen we elkaar en al die andere mensen meegeven
waardoor het toch een goede tijd van hoop, van verlangen wordt?
‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn’, hebben wij vorige week tijdens de
dienst gezongen. Voor de ouderen onder ons, denk ik, is dit een heel bekend lied. Ik zat hiernaast
met de kleine Veerle en hoorde u allen zingen. Met die kleine meid op schoot riepen de woorden van
het lied heel wat oude herinneringen en gedachten bij mij op. Een lied van hoop, van verlangen. Het
verlangen van mijn hart naar de komst van de Heer. Een oud lied, ik zei het al. Het is geschreven in
1681 door Johan Franck in een roerige, moeilijke tijd, een tijd van vele oorlogen zoals Oostenrijk
tegen de Turken en Spanje tegen Frankrijk. Het begon met:’O du mein Trost und süsses Hoffen’. Ja,
het zou zo in deze tijd geschreven kunnen zijn.
Zo veel mensen zijn op zoek naar innerlijke rust, naar innerlijke vrede, naar troost en hoop op betere
tijden, op genezing, op een beetje warmte en aandacht.
Het Joodse volk hoopte op de komst van de Messias, van dè Koning. Zij dachten even dat Johannes
de Doper de verwachte Koning was, maar die hoop werd hen al snel ontnomen. Nee, Johannes haalt
hun al snel uit die droom. Johannes is gekomen om de weg te banen voor de Zoon van God en dat
doet hij in ferme taal. Hij wint er geen doekjes om.
Hoe zou u het vinden als ik hier vanmorgen zou preken zoals Johannes deed? Als ik tegen u zou
zeggen: U zit hier nou wel keurig netjes, maar denk nou maar niet dat het ‘hier zijn’ u zal redden.
Want wie bent u als u hier de kerk verlaat? Gaat u dan door met waar u mee bezig was? Hoe
Christelijk bent u eigenlijk? Denk niet dat u zich kan laten voorstaan op het feit dat u gedoopt bent,
en geloofsbelijdenis hebt gedaan en zondags naar de kerk gaat. Nee, dan moet ik u teleurstellen.
Wie bent u in het dagelijks leven? Heeft u omgezien naar de mens die dorst had en hem een glas

2

drinken gegeven? Heeft u de hongerige eten gegeven? Iemand die geen kleren meer had iets uit uw
eigen garderobe gegeven. Bent u bereid wat meer te geven?
Johannes sprak duidelijke taal; dat was zijn manier om het evangelie te brengen, maar ik weet zeker
dat u mij minder aardig gaat vinden als ik ook op die manier, op z’n plat Hollands gezegd : ‘recht voor
z’n raap’ ga preken. Maar het volk had het nodig. Johannes was vervuld met de heilige Geest. God
had hem voorbestemd voor dit werk en geeft hem de woorden om te spreken. Het volk ziet uit naar
de Koning, en dan? Is dan alles goed? Al zo lang geleden is de komst van de Koning gemeld, maar tot
nu toe was er niets gebeurd en ging het niet goed met de Joden. God was stil geworden, zijn volk had
zich van Hem afgekeerd. Vele jaren is er geen groot profeet meer geweest, nee het stopte na
Maleachi. Toch leefde er onder het volk hoop, hoop op de Koning, hoop op een beter leven. Er was
een groot verlangen in hen.
Wij weten dat Gods zoon gekomen is. Wij mogen dat elk jaar weer vieren, stil staan bij de geboorte
van Jezus Christus en bij alles wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Betekent dit dat voor ons geen hoop
meer is? Is hoop hebben nog wel reëel?
De prediking van Johannes is hoopvol, maar ook huiveringwekkend. Hóopvol is het, want het
betekent dat we mogen leven in de verwachting van een laatste, een effectief en rechtváárdig
oordeel. Een gericht waarin alle goddeloosheid en alle onrecht wordt weggedaan van de aarde. Dit
alles wordt als kaf verbrand. Immers deze Messias, deze Koning opent voor ons en onze wereld een
toekomst, een glorierijke toekomst. Het kwaad weggedaan, het onrecht goedgemaakt, de leugen
ontmaskerd, vernederde en ontgoochelde mensen worden in ere hersteld. Ja, alle treurenden brengt
Hij bijeen, de kreupele mens zal Hij redden en de verstrooiden bijeenbrengen. Alle mensen die
werden vernederd zullen met roem overladen worden. Wat een vooruitzicht. Daar mogen wij naar
verlangen, op hopen.
Maar is er hoop voor deze tijd ? Een tijd waar zoveel ellende, verdriet en honger is? Ja, er is wel
degelijk hoop. In 1 Corienters 13 kunnen we lezen hoe belangrijk hoop is naast geloof en de liefde.
Geloof, hoop en liefde zijn voor ons het belangrijkste. Geloof hebben in en hoop hebben op de grote
dag dat Jezus terugkomt en alles nieuw en goed wordt. En als die dag is aangebroken dan blijft de
liefde nog bestaan.
Geloven en hoop gaan samen. Ons geloof legt de grondslag waarop wij hopen en het geloof overtuigt
ons van de waarheid van wat wij niet zien.
In de adventstijd geloven wij dat Jezus Christus, Gods zoon naar de wereld kwam om ons te redden.
In Jezus Christus ontvangen wij een nieuwe levenswandel, een nieuwe levenshouding. Het kan niet
bij het oude blijven. Als wij geloven wat Jezus ons heeft geleerd en heeft laten zien, dan mogen wij
ook hopen en deze hoop is geen valse hoop.
De Adventstijd wil ons met ons verlangen in contact brengen. Het verlangen, de hoop is het
waardevolste dat de mens in zich meedraagt.
Grün zegt met de woorden van Henry Nouwen: Hoop is het anker dat God in ons hart geworpen heeft
om ons eraan te herinneren dat ons hart alleen in Hem tot rust komt. Met het verlangen is er al iets in
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ons dat boven deze wereld uitgaat en waarover de wereld daarom geen macht heeft. Dit verlangen
maakt de mens heilig.
Voor de mens die met zijn verlangen in contact staat, kunnen problemen, ziektes en ellende,
eenzaamheid betrekkelijk worden. Het kan zelfs zo zijn dat hij merkt dat alles waaronder hij lijdt zijn
verlangen nog aanwakkert. In zijn verlangen kom hij met God in aanraking. Het verlangen is het
spoor van God dat God zelf in ons hart gelegd heeft. Als we ons verlangen bespeuren, bespeuren we
God; dan ervaren we God midden in de kou en de duisternis van deze wereld.
Toen ik zo’n ruim dertig jaar geleden alleen met mijn kleine kinderen achter bleef, merkte ik hoe
slecht het met mijn kinderen ging. Ik ben toen naar het jeugdriagg gegaan voor hulp. De psycholoog
die het intake-gesprek leidde, zei tegen mij:’hoe denkt u uw kinderen te kunnen helpen als u zelf zo
stuk zit en zo verdrietig bent?’ Ik heb heel boos gereageerd:’Ik kom niet voor mijzelf, maar voor mijn
kinderen. Zij moeten geholpen worden.’ Deze geduldige, wijze man was uiteindelijk bereid om mijn
kinderen te helpen, maar in wezen hielp hij mij en door mij heen de kinderen.
De Heer kan bij u een groot verlangen in uw hart leggen. Als wij dat verlangen invullen met onze
eigen wensen lopen we gevaar dat het verlangen, de hoop, uiteindelijk niet in vervulling gaat. Zijn wij
bereid en in staat om tegen de Heer te zeggen;’ Heer, wat is uw verlangen in mij?’ Misschien wil de
Heer eerst met jou aan de gang, zodat jij uiteindelijk in staat bent de ander te helpen. Als je de Heer
de kans wilt geven om eerst met jou aan de slag te gaan, wil dat niet zeggen dat Hij niet omziet naar
de ander in nood waar jouw zorgen naar uitgaan. Nee, de Heer zorgt weldegelijk ook voor die ander,
maar wil jou helpen, toerusten om het werk te doen waarvoor jij bestemd bent. Wij zijn vaak te
ongeduldig, het moet nu en het liefst op mijn manier. Wij dwingen Gods hulp af om ons doel te
bereiken, maar zo werkt het niet. De Here God wil dat wij geloof hebben in Hem, geloven dat Hij ons
door de heilige Geest leidt en helpt en in dat geloof mogen we de hoop hebben dat God onze nood
kent en ons zal helpen. Hoop voor ons, hoop voor die ander, hoop voor de wereld. Vanuit die hoop
mogen wij leven.
Wat ik ontroerend vond om te lezen in die folder, was wat die jonge vrouw schreef tijdens haar
zoveelste chemokuur: ‘Ik lag in het ziekenhuis en keek bedrukt naar beneden. Toen kwam er een arts
aan mijn bed, een Chinese dokter. Hij vroeg mij:’Bent u Christen?’ Ik knikte. ‘U bent ziek. U moet niet
naar beneden kijken, is niet goed. Omhoog kijken, naar God.’
Als wij te neer geslagen zijn, in onszelf gekeerd en naar beneden kijken, kan Gods Licht en warmte
ons gezicht niet bedekken. Dan zullen we zijn warmte niet ervaren en kan Zijn licht ons gezicht niet
bestralen en via onze ogen ons hart bereiken. Kijk omhoog en vertrouw op God.
Omstandigheden veranderen niet, maar je kijkrichting kan wel veranderen. God beschermt ons niet
tegen het lijden, maar wel in het lijden.
Wij zijn op weg naar het kerstfeest. Het feest van het nieuwe begin, de geboorte van het kind, nieuw
leven. Dat is tevens de geboorte van nieuw leven in ons. Jezus woont in ons door de Heilige Geest en
het is de Heer die het verlangen, de hoop in ons hart legt om zo met ons het nieuwe leven op te
pakken, om een nieuwe weg te gaan, een weg van vrede, van liefde, een weg van hoop.
Amen

