
 

OVERWEGING  

 

In het huis van de Bijbel wonen mensen, met alles erop en eraan.  
Dat verrast me steeds weer. 
In de Bijbel kom je mensen tegen zoals wij,  
met al ons mooi en lelijk. 
Neem bijvoorbeeld de eerste lezing van vandaag, 
met wie we daar op het toneel zien: 

• Er is Elkana met zijn twee vrouwen, 
en één van beiden is hem extra lief; 

• dat is Hanna met haar jarenlange onvervulde kinderwens, 
Hanna met al haar tranen en al haar bidden; 

• en dan die andere vrouw, Pennina,  
moeder van zonen en dochters, de rivale, 

ze loopt Hanna voortdurend te pesten  

‘omdat God haar geen kinderen gaf’; 

(wat kan leedvermaak gemeen uitpakken, 

 wat kan pesten veel stukmaken)  

• en we zien de priester Eli, 
die zijn ambt niet goed beheerst, 

die het hartstochtelijk bidden van Hanna misverstaat als dronkenschap, 

maar hij laat zich corrigeren, sterker nog: 

hij spreekt een verlossend woord, een belofte ongedacht: 

‘God zal je een kind geven’. 

En dan die blijdschap van Hanna om die belofte, 
ze gelooft haar oren, gaat als een ander mens terug naar huis, 
slaapt met Elkana en wordt zwanger. 
En ‘na verloop van tijd’, staat er – ‘baart ze een zoon’; 
Samuel moet hij heten,  
‘want ik heb hem aan de Eeuwige gevraagd’.  

 

Wat een verhaal, allemaal mensen van vlees en bloed. 
En in het evangelie zien we vandaag   
Elisabeth en Zacharias, twee mensen op leeftijd,  
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met hun onvervulde kinderwens; 
het is - menselijkerwijs gesproken - te laat. 
Ook dit verhaal speelt zich af  
in een godshuis waar gebeden wordt. 
Hier is het de man, Zacharias,   
die van godswege een belofte krijgt,  
ongedacht en ongehoord niet meer mogelijk: 
‘Elisabeth zal je een zoon baren: Johannes’. 
En het kan niet op, zo veelbelovend als de engel hem uittekent: 
vol heilige Geest, een mens en bode van God, 
een wegbereider,  
‘hij komt’  - staat er – ‘om ouders met hun kinderen te verzoenen’; 
dat is weer zo’n oermenselijk gegeven, 
waar heel veel verdriet achter schuil kan gaan.. 
 
We beginnen vandaag met ons toeleven 
naar de geboorte van het kind van Bethlehem, 
en vandaar de keuze voor die twee oude verhalen. 
Kinderen krijgen wel of niet, kúnnen krijgen wel of niet, 
moeder, vader worden òf niet, oma, opa worden òf niet, 
dat kan bij ons van binnen diepe snaren raken. 
Bij heel wat mensen zit wat dit betreft verse of oude pijn. 
Heel wat stellen van vandaag zijn vol verlangen bezig   
om in verwachting te raken, soms met hulp van medische kundigheid,  
met dat telkens maar weer hopen dat het deze keer …  
dan tóch gebeuren mag.  
Het thema kinderwens  
is een van de grote mensenthema’s van alle eeuwen. 
Dat het hier uitdrukkelijk ter sprake wordt gebracht, 
kan enige troost geven als de wens uiteindelijk onvervuld blijft. 
Het benoemen van het verdriet geeft erkenning,  
brengt daarmee solidariteit op gang, en dat kan werkelijk een troost zijn. 
 
Vanwege deze geladenheid kan vanuit de Schriftteksten  
Het thema dreigende kinderloosheid zo’n sprekend beeld zijn 
om op te roepen en neer te zetten 
wat de Advent met ons wil doen: 

• nieuw verlangen wekken 
 waar we de toekomst heel donker inzien; 

• leeg en stil worden, open en ontvankelijk 
voor een nieuw begin van godswege 

• bidden en zingen, steeds maar weer: 
‘van U is de toekomst, kome wat komt’! 

 
Er kan in onze kleine levens van alles zijn 
dat snakt naar een nieuw begin,  
hoe ongedacht en ‘te laat’ het misschien ook lijkt. 



 

En breder gezien, wereldwijd, is er van alles 
dat zorgen baart .. bijvoorbeeld: 
steeds weer dat er vluchtelingen verdrinken, 
deze week was er in het nauw van Calais een baby bij,  
en een vrouw in verwachting, 
hoe wanhopig ben je dan. 
En er is er nog steeds en volop de COVID-pandemie, 
met bij ons de donkere wolken  
die daar op dit moment weer bij horen. 
Ook dat zet ons dit jaar extra in de Advents-stand: 
moeten wachten, uithouden, 
het geduld op de proef gesteld, 
samen speuren naar sporen van licht! 
 
Wat hebben wij daarbij vooral nodig? 
Geloofsvertrouwen! Een sterk: ‘en tóch’. 
De Advent is een wekenlange poging 
om God in te laten breken in ons bestaan, 
een gat te laten slaan  
in wolken van moedeloosheid en ongeloof. 
 
Wat we het allermeeste nodig hebben?  
Het grote godsgeschenk van de hoop! 
Vanaf het begin kent het christendom 
het anker als symbool van de hoop. 
Hoop is verankerd vertrouwen. 
De Advent is: vier weken voor anker gaan  
en geduldig willen wachten in het donker, 
en samen opnieuw zoeken  
naar wat van echte waarde is. 
En in de verte turen, reikhalzen 

naar kleine vlammen van hoop. Vier is al genoeg. 

 

Er is een bijzonder gedicht van M. Vasalis, 

Ik lees het als een adventsgedicht. 

  



 

 

EB 

Ik trek mij terug en wacht. 
Dit is de tijd die niet verloren gaat: 
iedre minuut zet zich in toekomst om. 
Ik ben een oceaan van wachten, 
waterdun omhuld door 't ogenblik. 
Zuigend eb van het gemoed, 
dat de minuten trekt en dat de vloed 
diep in zijn duisternis bereidt. 

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? 

 


