
 

OVERWEGING  

 
Ik zie haar nog staan. Zo’n drie jaar geleden. Klein meisje, 15 jaar, grote ogen, vlechten, en 
bovenal: onbevreesd. Op de Klimaatconferentie van Katowice 2018 sprak dat meisje meermaals 
de aanwezigen toe, en op de VN klimaatconferentie was ze messcherp naar de leiders van de 
wereld. ‘How dare you…’ verweet ze de huidige wereldleiders  ‘How dare you… you’re stealing 
our future… Hoe durven jullie, de toekomst te stelen van kinderen… Jullie zijn niet volwassen 
genoeg om de waarheid te vertellen. Zelfs die last laten jullie aan ons, kinderen, over - How dare 
you, hoe durven jullie…’  
Greta Thunberg. Je zag mensen wat vertederd naar haar kijken, Trump vond haar irritant, anderen 
luisterden beleefd en gingen weer over tot de orde van de dag.  
Die jeugd toch van tegenwoordig…. 
 
Maar af en toe bekruipt me wel eens een verlangen naar dat vuur van uit de tijd dat ik iets jonger 
was dan vandaag. Naar zo’n tijd dat je toch net even iets ongenuanceerder en radicaler je vinger 
op de zere plek legt in de samenleving, in het gezin waar je opgroeit, en ja, ook in de kerk. Noem 
het maar de puber in mij. Zo’n tijd dat je niet gehinderd wordt door teveel kennis en ervaring. Of 
nog beter; dat je nog niet dat gevoel hebt van: ach, het gaat toch niet meer lukken. De 
onverschilligheid waarvan ik wel eens denk dat dat uiteindelijk het grootste kwaad is in de wereld. 
Dat je het vuur mist, het allemaal wel gelooft, dekbed over je neus getrokken, de toekomst is aan 
een ander. 
 
Met die gedachten kijk ik naar de Bijbelse hoofdpersonen van vandaag. Zacharias en Samuël. 
Samuël, het door God gegeven kind aan Hanna, heeft Hanna – zoals ze had beloofd – inmiddels 
weer terug gegeven aan de Eeuwige. Je kan het je bijna niet voorstellen; haar dreumes groeit op 
in de tempel onder de hoede van Eli, de priester. Maar wie brengt het jochie Licht? Het licht in de 
ogen van Eli is dof geworden. En hoewel Samuël slaapt in het hart van de tempel, bij de Ark van 
het verbond, is ook daar het licht nog maar nauwelijks aanwezig. Nóg, zo zegt de tekst, nóg is de 
Godslamp niet uit. Nóg niet…  
Het is alsof dat kwetsbare vlammetje van de Eeuwige het lied van de tussenzang zingt – in een 
wisseling van wederzijds verlangen van God en mens: ‘kom in mij, zie mij, leef mij, licht in mij, 
ontvang mij, overschaduw mij, ga met mij…’ aarzelend, teder, zo klein. Maar het is er nog. 
 
En dan komt die roep van de Eeuwige: Samuël! Roept de Eeuwige. En Samuël antwoordt met de 
naam van God. ‘Hier ben ik!’ zegt de jonge Samuël. Dat is een fascinerend woordenspel tussen 
God en de jongen. De Eeuwige, die zelf heeft gezegd, mijn Naam is ‘Ik ben’, krijgt zijn eigen Naam 
terug in het gespiegelde antwoord van Samuël. ‘Hier ben ik’.  
Ook al realiseert Samuël zich geen seconde wie er roept, zélfs niet als Eli hem verteld dat het de 
Eeuwige God is, dan nog is het antwoord van Samuël: hier ben ik. Niet gehinderd door enige 
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kennis van God, niet gehinderd door scepsis of wantrouwen of wat dan ook.  
In heel zijn naaktheid van zijn jonge menszijn geeft Samuël zich – kome wat komt.  
Het kwijnende vlaspitje van de Godslamp wordt weer een laaiend vuur, vanwege dat antwoord: 
Hier ben ik.  
 
Zacharias, de oude priester waar we in het evangelie van Lucas over hoorde, lijkt het antwoord op 
de Eeuwige bijster te zijn. Hij heeft teveel gezien, teveel meegemaakt, is teveel teleurgesteld. En 
denkt, in tegenstelling tot Samuël, de Eeuwige misschien wél te kennen. Hoe kan hij de Eeuwige 
nog vertrouwen? Het is allemaal niet gelukt in zijn leven.  
Maar val hem niet te hard.  
Wanneer Zacharias eindelijk, eindelijk het lot heeft getrokken, om dit jaar in het heiligste der 
heilige het reukoffer te mogen brengen, doet hij dat waakzaam, behoedzaam.  
Wat zal het hem brengen? Zál het hem überhaupt wel iets brengen?  
En dan staat daar Gabriël, de engel, het Gabbertje van God. De vreugde en de blijdschap die de 
engel belooft aan Zacharias landt bepaald niet echt. Het is de schrik en de angst die de boventoon 
voert.  
Want met de woorden van Gabriël is zijn levensweg in het geding.  
Stribbel de stribbel. ‘Ach wat, lieve engel, wat sta je daar nou te verkondigen?  
Je vertelt een verhaal dat helemaal niet kan – hoe kan ik weten of dat waar is?’. 
 
En daar gaat het mis. Omdat geloofswoorden van Gabriël daar lijnrecht tegen een sceptisch 
wetenschappelijk geloof van Zacharias komen te staan. Waar Zacharias het heeft over 1+1=2, 
heeft Gabriël het over vertrouwen en toekomst, tegen de klippen op. Tegen het onbestaanbare 
van wat Zacharias nog niet kan vatten.  
Of, zoals mijn collega Guus onlangs zei: Zacharias denkt in andere toekomst. Zacharias denkt in 
het Latijnse ‘Futurum’. Dat heeft de betekenis van de tijd die ná de huidige tijd komt. Het is een 
voortzetting van wat er nu is. Maar Gabriël heeft het over ‘Adventus’,  dat woord draagt de 
betekenis van de tijd die bij ons aankomt. Het is iets nieuws.  
Het komt tot ons niet als verdienste, maar om niet, onverdiend, genade.  
 
En daar krijgt het verhaal iets ongelofelijk troostrijks. De Eeuwige werkt met kansen.  
De Eeuwige ziet toekomst in mensen, in jou, in mij, die je zelf misschien allang opgeborgen hebt. 
Dit verhaal is voor mij iets van God, die in mensen, in jou, in mij, iets wil ontvouwen, wil 
openbreken tegen alles is. Een werkelijkheid die een andere is dan je zelf denkt te zien of denkt te 
kennen. Er groeit, of liever gezegd: er gloeit weer iets in Zacharias. Iets dat hem stil maakt, 
verstomd, te denken geeft – en een tijd die nodig is om het vlammetje, dat bijna, bijna, gedoofd 
was weer op te lichten.  
 
En dat is advent: uitzien naar, ontvankelijk en actief hopend, biddend, wakend en wachtend.  
 
En om nog te spreken met het vuur dat Greta Thunberg bij mensen aangewakkerd heeft: met een 
glimlach van oor tot oor fiets ik bijna elke dag langs een flat die bij mij om de hoek wordt 
gebouwd in Amersfoort. Duurzaam van A tot Z, en op een steigerdoek van meer dan 70 meter 
breed staan levensgroot de woorden; No more blah, blah blah…  
 
Laten we stil zijn, en vanuit die stilte de woorden tot ons laten komen:  
Gij wacht op ons, totdat wij opengaan, voor U. 
Stem ons af op uw stem… 
 
Amen 
 

 


