
 

OVERWEGING  

 
Iemand was de zin in het leven kwijt; hij ging naar een abdij 

en hoopte op een aanwijzing van een monnik die zijn leegde zou kunnen vullen. 

“Wat is je verlangen?” vroeg de begeleider aan de gast. 

Een rare vraag: hij stuurt me regelrecht de leegte in. 

Maar na verloop van dagen ging hem dagen, waarom hij zo ongelukkig was: 

hij had alles gekregen wat hij begeerd: fantastische baan, mooi huis, paradijselijke reizen  

maar zijn diepste verlangen was niet aan bod gekomen: je verbonden weten 

blij kunnen zijn met wat er is, oog hebben voor het mooie in de natuur, 

voor het kostbare dat er schuilt in ieder mens 

 

Wat is je verlangen? Die vraag stelt ook de profeet Samuel in de eerste lezing.  

Waar zijn jullie op uit? “Iemand die voor ons de oorlog aanvoert” , is het antwoord. 

Het komt neer op het bekende dat zich altijd weer aan mensen opdringt: 

zich willen meten met de groten, macht, bezit, groter groeien, aanzien,  

doen wat je begeert, eigen ik, eigen volk eerst. 

Samuel vraagt: heb je erover nagedacht, welke prijs je daarvoor betaalt: 

Jullie zonen worden gevorderd voor het leger, jullie dochters voor de hofhouding. 

Het beste van jullie offeren jullie op voor jullie ambities; 

juist datgene waarvoor wij zijn weggetrokken uit Egypte komt niet aan bod: 

met elkaar omgaan als broeders en zusters,  

elkaar tot je recht laten komen, leven in verbondenheid met het land, met je Bevrijder. 

In het land van belofte gaat het niet om macht en pracht, maar om mensen. 

 

In de advent horen we de profeten zeggen wat dit betekent:  

“Het lam ligt naast de leeuw, voormalige vijanden leren samen torah” 

dat is: ze ontdekken met elkaar levenswijsheid, richtingwijzers voor het leven. 

De torah staat niet op stenen platen maar in ons hart gegrift : 

dat is aandacht en betrokkenheid die de ander tevoorschijn kijkt en roept. 

 

Dat is een droom die uitbreekt uit het dominante verlangen. Albert Nolan o.p. schreef: 

Voor de conventionele wijsheid is gedrag dat niet op eigenbelang is gericht onnatuurlijk; 

eigenbelang houdt de economie draaiend en motiveert de mensen tot grote prestaties. 

Nee, het koninkrijk van God halen we niet uit onze (denk)wereld. 

Verwachting bijgesteld… 

DATUM    12 december 2021  – 3e Advent 

VOORGANGER    Jozef Essing o.p.  

 LEZINGEN            1 Samuel 8, 1–10 + 19 -22    

EVANGELIE     Lucas 1, 57-64  + 67-71 + 74–79 
 

 

 



 

Het koninkrijk van God, zal Jezus zeggen, vraagt dat wij breken met dat denken. 

Er is een omvorming van het verlangen nodig: dat wij gegrepen worden 

door de liefde die wij God noemen, opgenomen worden in de ruimte van God, 

de ruimte waarin Jezus verblijft – “komt het zien, maakt het mee”,  zegt Hij.   

Die liefde is ‘meer dan het gewone’, zij laat de zon schijnen over ieder, over wie ook, 

zodat mogelijk wordt wat bij mensen niet mogelijk is: breken met ons eigenbelang. 

 

De wereld van God, anders dan de wereld van de conventionele wijsheid,  

die wereld moet naar ons toekomen; voor die wereld moeten wij ons openstellen. 

Dat is moeilijk, zo laat de figuur van Zacharias ons zien. 

De boodschap van de engel dat zijn vrouw een kind zal krijgen kwam bij hem er niet in. 

Hij zit opgesloten in de bekende menselijke denktrant: 

“Oud worden en nooit kinderen kunnen krijgen:  

het bestaat niet dat je dan nog vruchtbaar wordt.” 

Het gevolg is, zo vertelt het verhaal, dat hij niet meer kan spreken  

Hoe kan het anders: als je je afsluit voor die ruimte van God 

voor wie mogelijk is wat voor mensen onmogelijk is,  

heb je niets meer te zeggen van betekenis, niets dat echt perspectief biedt. 

 

Tegelijk is de figuur van Zacharias in het evangelie een teken van hoop: 

hij laat vandaag zijn oor niet hangen naar de stemmen om hem heen, 

die roepen dat hij Zacharias moet heten – voortzetting van de eigen levenslijn. 

Zijn verlangen is niet langer de gebruikelijke ambitie, het doorzetten van het ego; 

hij luistert naar zijn vrouw Elisabeth,  

toentertijd als kinderloze vrouw afgeschreven, maar voor wie de Machtige juist oog had,    

en stelt zich daarmee open voor de lijn die de Eeuwige door de geschiedenis trekt: 

de lijn van erbarming die mensen uit de diepte naar bovenhaalt  

En zo gauw hij daarvoor kiest, komt zijn tong los – de sprakeloosheid doorbroken. 

Hij is verbonden. Het diepste verlangen is in hem vrijgekomen! 

 

Het diepste verlangen aan bod laten komen: de geboorte van Gods liefde in ons: 

hoe dat kan liet paus Franciscus onlangs horen en zien in Nicosia, Cyprus, 

waar hij een ontmoeting had met jonge vluchtelingen. 

Tevoren had hij hen gevraagd aan hem te schrijven hoe zij naar hun leven keken,  

hoe het er voor hen uitzag, wat zij verlangden.  

en in die bijeenkomst reageerde hij daarop persoonlijk 

Nu ik naar jullie geluisterd heb, begrijp ik beter het woord van God 

“Allen zijn wij medeburgers van Gods koninkrijk”  

Thamara uit Sri Lanka, jij vertelt: Mensen vragen: ‘Wie ben jij? Aan wiens kant sta jij?' 

Ja, als belangen van groepen op de eerste plaats komen worden velen aan de kant gezet.  

Jij, Maccolins, uit Kameroen, vertelt dat jij in jouw leven ‘gewond bent geraakt door haat’ 

Jij herinnert ons eraan dat haat ook de relaties tussen ons als christenen heeft vergiftigd 

Jij, Mariamie uit de Democratische Republiek Congo beschrijft jezelf als ‘vol dromen’: 

Net als jij droomt God van een wereld van vrede voor al zijn kinderen,  

die als broeders en zusters voor elkaar zijn. 



 

 

Stem geven aan wie geen stem hebben, dat trekt je uit je cocon van behaaglijkheid. 

In plaats van jezelf te handhaven laat je je grijpen door de liefde die van God komt,  

liefde van de graankorrel die openbreekt in de aarde, liefde die uitstroomt en verbindt. 

Ik eindig met woorden van Paulus voor deze Zondag die Gaudete heet: verblijdt u:  

Verheugt u in de Heer te allen tijde. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.  

De Heer is nabij.  Weest onbezorgd. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,  

zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus [Filippenzen 4] 

Laten wij met alle kracht daarnaar verlangen en ervoor bidden zonder ophouden. 

 


