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WEES WAAKZAAM ! 
 

Overdenking in de kerkdienst (Eerste Advent) op zondag 27 november 2016, in de 

Remonstrantse kerk te Den Haag  

 

Predikant: dr Johan Goud, emeritus remonstrants predikant 

 

 

Bijbellezingen: Psalm 127: 1-2; Jesaja 2: 6-8, 3: 1-8 en 4: 2-3; Marcus 13: 33-37 

 

 

Overdenking 

 

Tekstwoord: “Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen” 

(Marcus 13:33) 

 

Ik denk dat je zo de essentie van het geloof zou kunnen aanduiden. Geloof is het waakzame 

wachten op God. Want inderdaad, wij weten niet wanneer die tijd komt. Zoals we in het 

algemeen niet weten, waar en hoe God verschijnt. Misschien in het zonlicht. Misschien in de 

storm. Misschien in de feestvreugde. Misschien in het verdriet. Misschien in de buurman bij 

het raam, of in het hondje dat vol verwachting naar je kijkt, of in de allernaaste die méér voor 

je zou kunnen betekenen dan je vermoedt. Of, wie zal het zeggen, in de droom. Misschien 

hebben we ten onrechte afgeleerd om boodschappen in de slaap te verwachten (zoals we lazen 

in psalm 127). Andere culturen zijn daaraan gewend. In de verhalen over de geboorte van 

Jezus is het bijvoorbeeld zijn vader Jozef die keer op keer voor dreigende gevaren 

gewaarschuwd wordt. Het leven van de kleine Jezus is door die dromen gered. Misschien. 

Geloven is leven in het teken van misschien. 

 

‘U krijgt een gulden van me als u me uitlegt waar God is’, zei eens iemand tegen een rabbi. 

‘U krijgt twee gulden, als u me uitlegt waar hij niet is’, luidde het antwoord. ‘Leg maar eens 

uit waar God níet is…’ Jazeker, maar geen mens bezit God, geen mens kan over hem 

beschikken en hem tevoorschijn toveren, waar en wanneer en hoe hij zelf dat zou willen. 

 

Niets dan waakzaamheid wordt van ons, mensen, gevraagd. Niets dan het waakzaam wachten 

op God. Zo spreken we er vanochtend over. Dat betekent trouwens ook – om hetzelfde nog 

eens anders te zeggen – dat níets vanzelf spreekt. Voor mensen die op God wachten is niets 

vanzelfsprekend zo als het is, kan alles anders worden dan het is of lijkt te zijn. U kent wel die 

psychologische test waarbij je vlekken krijgt voorgelegd – mét de vraag, wat je daarin nu ziet. 

Wat je erin ziet, zegt iets over jouzelf; wat je ziet, ben jezelf. 

 

Wij leven omringd door zulke vlekken, door raadsels en dromen en misschíen wel door 

wonderen. Alles hangt ervan af, hoe je kijkt en hoe je luistert. Dat is wat de bijbel ons van de 

eerste bladzijde af wil duidelijk maken en inscherpen. Lees die eerste bladzijde maar. In alles 

wat bestaat – zo lezen we daar – te beginnen met het licht en het donker, het vasteland en de 

zee, de hemel en de aarde, in alles wat bestaat ligt Gods woord van liefde en genade 

verborgen. Hij sprak en het ontstond en hij zag dat het goed was. Kunnen wij dat woord van 

scheppende liefde horen ? Heel vaak lukt ons dat niet. En daarom is de weg van het geloof, de 

weg van mensen naar God toe, de weg van de waakzaamheid, vaak zo moeilijk en kronkelig 

en onvanzelfsprekend.  
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Daarover, over die moeilijkheid en onvanzelfsprekendheid, ging het in Psalm 127.  ‘Als de 

Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.’ Een donkere toon klinkt daar. 

Het wachten kan pijnlijk, smartelijk, kwellend zijn. Het kan lijken, alsof de waakzaamheid, de 

liefde, de hoop, tot niets leiden. ‘Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je 

aftobt voor wat brood.’ Vergeefs. Gods komst laat zich niet afdwingen. Het milieu sterft door. 

De noordpool is twintig graden te warm gemeten. En, nog dreigender, een 

presidentskandidaat kreeg de handen op elkaar door dit te ontkennen en het klimaataccoord af 

te wijzen. De oorlogsdreiging steekt opnieuw, dreigender dan lange tijd het geval was, de kop 

op. Dierbare mensen gaan zomaar dood. Donkere raadsels zijn dat. Tragiek waartegen geen 

wachten en waken lijkt te helpen. 

 

Ik kan die raadsels niet wegnemen. Vraagt u me dat niet; verwacht u dat niet. Er is geen 

oplossing. Er is geen definitief antwoord op al deze vragen. Het geloof kan je helpen om 

zonder oplossing verder te leven, om de ontmoeting met God te blijven zoeken, om 

waakzaam te blijven en de moed niet te verliezen, om te twijfelen aan je eigen ongeloof. Voor 

deze opdracht blijft geen enkele tijd gespaard. Altijd opnieuw geldt de opdracht om ondanks 

alles waakzaam te blijven en te volharden. 

 

We lazen die gedeelten uit de eerste hoofdstukken van Jesaja. Woedende, bijna wanhopig 

klinkende profetieën. Over een volk dat het spoor bijster is. Dat zichzelf overlaadt met 

rijkdommen en de bijbehorende afgoden aanbidt. Dat zich door willekeur en kinderlijkheid 

laat regeren. Dat door God verlaten schijnt. Maar ook over de verwachting, desondanks, van 

een dag die komen zal, onstuitbaar, en die het land opnieuw tot een kostbaar sieraad zal 

maken. 

 

Het gaat vandaag, in deze eerste adventsdienst, over het geloof als het waakzame wachten op 

God. Soms lijkt dat wachten tevergeefs: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen 

de bouwers; als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. ’Soms 

slaat de wanhoop toe. Vaker laat je je in slaap sussen – het zal opnieuw meevallen, heus – en 

verstrooien door drukte van allerlei aard. Want die gaan heel goed samen: drukte en slaap. 

Jezus roept ons op om te volharden in de twijfel aan ons eigen ongeloof, om waakzaam te 

blijven, om wakker en aandachtig te leven, het geduld en de verantwoordelijkheid niet te 

verliezen. Want in al wat bestaat ligt Gods woord van liefde en genade verborgen. Leg maar 

eens uit waar Hij níet is! Wachtend op hem, uitziend en verlangend naar God, je oefenend in 

liefde en fijngevoeligheid, word je een mens. Iemand die zich niet laat verstrooien, maar die 

een naam heeft. 

 

We hebben weken achter ons waarin een presidentskandidaat moest vertrekken en haar rivaal 

op het schild werd geheven. Een man die bij velen angst en grote zorgen oproept, om zijn 

onbehouwen meningen en zijn brute gedrag. Let wel, zei Hillary Clinton in een interview, ik 

ben de laatste persoon tussen u en de apokalyps. 

 

Ik behoor bij de velen – vermoedelijk bevinden ze zich ook onder u – die zich in de afgelopen 

weken mét haar somber, verdrietig, maar ook woedend hebben gevoeld. Hoe kon dit 

gebeuren? De vrees voor een apokalyps - die toch al bij velen leeft, door de voortgaande 

vernietiging van deze planeet, door het niet te stoppen terroristische geweld, en zoveel meer – 

werd ineens reëler dan ooit. - Het is begrijpelijk, er zijn legio redenen voor aan te voeren en 

we moeten nog maar afwachten hoe het lopen gaat met die nieuwe president. - En toch mag 

deze begrijpelijke angst in laatste instantie niet onze geest beheersen, zeker niet hier, in deze 
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christelijke kerk, en zeker niet in een adventsdienst die vooruit wil kijken, die de verwachting 

van het licht dat komt wil koesteren.  

 

Er waren goddank ook tegenstemmen. De scheidende president Obama verwees stilzwijgend 

naar het bijbelboek Prediker, toen hij opmerkte: Ook morgen zal de zon weer opgaan in de 

Verenigde Staten. De pas gekozen algemeen secretaris van de remonstranten, Joost Röselaers, 

voegde er in een mooi artikel in de Volkskrant aan toe: ‘Ook morgen zullen mensen weer aan 

het werk gaan en zich inzetten voor het goede. En overmorgen zal er weer gekozen worden 

voor een nieuwe politieke weg. In de woorden van Prediker: er is een tijd van angst, en er is 

een tijd van vertrouwen.’ Ik ben nog niet zo ver, dat hebt u wel gemerkt. Maar ik wil proberen 

hun raad te volgen en doe dat door mijzelf en u op te roepen waakzaam te blijven, een naam 

te hebben, oproepbaar te zijn en antwoord te geven. 

 

De dichter Martinus Nijhoff schreef daarover op zijn manier, in de jaren voorafgaand aan de 

tweede wereldoorlog, jaren vol van dreiging. Hij schreef in die jaren een cyclus gedichten die 

je een adventscyclus zou kunnen noemen. Acht gedichten, getiteld ‘Voor dag en dauw’. En 

daarin tekent hij acht mensen van goede wil, ‘pas ontwaakten in de vroege morgen’. Acht 

wakkere, onbevangen, ontvankelijke, waakzame mensen. Misschien hebben ze de roep van 

God in hun slaap gehoord, God geeft het zijn lievelingen immers in de slaap (Psalm 127:2). 

 

Eén van deze acht mensen is wat we nu noemen een hulp in de huishouding, een werkvrouw 

heet ze in het gedicht. In al haar doodgewoonheid roept zij voor Nijhoff het visioen op van 

een kracht, een hand, die alles nieuw maakt. Ze wordt een symbool van hoop. Ze maakt het 

visioen voelbaar van één die ‘nieuwe hemelen schept en een nieuwe aarde, en wat vroeger 

was zal niet meer bestaan, zelfs niet meer gedacht worden, want Ik maak alle dingen nieuw.’ 

Het gedicht begint met het beeld van het oude leven: het leven dat zich verstrooit in 

ondoordachte en ongerichte drukte en genoegens. Het eindigt met de werkvrouw die het 

naambord oppoetst. En zo gaat het over de wording van een waarachtig mens, iemand die een 

naam heeft. Van iemand die zich niet langer laat verstrooien, maar die een naam heeft, die 

zich laat roepen en die antwoord geeft. 

 

De kamer hardt de lucht niet langer van 

tabak en onververste bloemenvazen, 

en in de keuken vragen whisky-glazen 

of de aanslag ooit nog afgewassen kan. 

 

Gedenkt vorige dingen niet, gij dwazen; 

‘k maak alle dingen nieuw; ik zal geen man 

om Jacob’s zonde uitleveren ten ban; 

ik ben met u; ik ben de eerste en de laatste. 

 

Reeds is de werkvrouw aan het werk gegaan. 

De poetsmand laat ze in de open voordeur staan. 

O, merk hoe luchtiger in huis het wordt! 

 

Zij poetst, buiten, het koperen naambord. 

Hoe spiegelend wordt het, hoe smetteloos! 

De wildernis zal bloeien als een roos. 
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‘Wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen, pas op, dat hij niet 

onverwacht komt en jullie slapend vindt.’ Laat dat, vandaag, de verkondiging zijn van het 

evangelie, op deze eerste zondag van Advent. Mogen die woorden weerklank vinden in alle 

mensen, in u, in mij, in mensen die beslissingen nemen over oorlog en vrede, over dood en 

leven. Wees waakzaam, wacht op God, het licht dat opgaat – waar, wanneer, hoe het ook 

verschijnt. Durf het woord van Gods liefde te horen. Wees een mens met een naam.  

Dan zal de wildernis bloeien als een roos. 

 

Amen 

 


