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Preek over Marcus 13, 24 – 30 toen ook Jesaja 64, 1 – 9 was gelezen.  
Pelgrimskerk Amsterdam, 29 nov 2020 
Ds. Jaap Doolaard 

 
Niemand kent de eigen tijd. 
Later zal men er pas over kunnen oordelen. 
Maar het lijkt misschien niet zo moeilijk 
om deze tijd een tijd van onbehagen te noemen. 
Er is zelfs alle reden voor 
Nu de politieke onrust en onzekerheid maar niet wijken wil 
Niemand wil dat we leven graag gerust en stil 
Genieten van de dagen zo mogelijk 
 
Maar wie is niet bezorgd over de onrust in  
het Midden-Oosten, de USA ,Europa  
De dreiging van IS in steden en landen. 
 
Verder is het ook wel een beetje gegeven  
met deze laatste novemberweken, 
de donkere dagen voor, 
dat zijn nooit makkelijke dagen 
als het in de kerk in de regel gaat over het einde, 
over de laatste dingen… 
De overgang naar Advent gaat niet zomaar 
Het is nog wennen aan de idee van de vreugdevolle tijd 
Zo bescheiden als de eerste kaars brandt, 
Zo aarzelend is het begin van Advent 
Het ging pas nog over de dood en de gestorvenen. 
Onlangs zijn de namen genoemd van wie gestorven zijn. 
 
De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen.  
 
De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten… 
 
Dat is natuurlijk ons diepste verlangen  
voor onze geliefden en voor onszelf 
dat we niet worden vergeten… 
dat het waar is/wordt als ook wij voorbijgaan: 
 
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij. 
 
Zo is daar die tekst van Jesaja  
Eén lange klacht (n.a.v. de ballingschap in Babylon) 
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Een messiaanse klacht, dat wel, 
dan gloort er ook hoop in. 
Ergens is het natuurlijk ver weg, ver hier vandaan… 
Eeuwen! 
Maar in z’n vreemdheid kan het ook vlakbij komen. 
Er wordt zichtbaar wat duisternis,  
wat onbehagen eigenlijk is. 
Naarmate een mens God beter en dieper vertrouwt 
als vader, verlosser, heiland,  
lijd je misschien wel het meest onder Zijn verborgenheid. 
De situatie waarover die profeet uit Jes. 64 het heeft 
is nooit ver weg voor mensen die hun geloof 
dreigen te verliezen aan de verborgenheid van God. 
Een mens die je vertrouwt, lief hebt misschien 
en die je in de steek laat, of bedriegt, 
zet ook je bestaan op losse schroeven. 
Van die ervaringen spreekt de profeet. 
Hij vertolkt de impasse 
waarin mensen terecht kunnen komen. 
met hun lot en leven 
 
Willem Barnard dichtte daarover (zie gez. 129 oude liedboek) 
…de stad van onze vrede 
de stad van Gods bestaan 
is kinderloos alleen, 
berooid, beroofd, verlaten 
de wanhoop in haar straten 
de winter om haar heen 
… 
wij zijn als een onreine, 
een afgevallen blad, 
de wind doet ons verdwijnen, 
ons eigenhandig kwaad. 
... 
 
Natuurlijk zijn wij geen ballingen. 
De ervaring van hun godverlatenheid is niet de onze. 
Ons wereldbeeld is anders, onze tijd is anders. 
Maar de vraag naar God is voor wie Hem zoeken niet veranderd. 
Ook niet voor wie veilig en redelijk goed verzorgd leeft. 
De tijden vloeien in dat opzicht ineen. 
En het kan zijn dat die mensen van toen uit Jesaja’s dagen, 
De geschiedenis laat het zien: 
zomaar de vervolgde christenen in Rome zijn 
of de opgejaagde joden in nazi Duitsland 
of de vluchtelingen, de mensen zonder papieren, 
of wij de ‘moderne heidenen’, mondige geseculariseerde westerlingen, 
in hun niet-religieuze levensstijl,    
De vraag blijft dezelfde: waar is God? 
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Vgl. gedicht Bonhoeffer 

Mensen gaan tot God in hun nood, 
smeken om hulp, vragen geluk en brood. 
Om redding uit ziekte, schuld en dood. 
Dat doen ze allen, christen en heiden. 

Mensen gaan tot God in Zijn nood, 
vinden Hem arm, gesmaad, zonder woning en brood, 
zien Hem verslonden door zonde, zwakheid en dood. 
Christenen staan God bij in Zijn lijden. 

God gaat tot alle mensen in hun nood, 
verzadigt het lijf en de ziel met Zijn brood, 
sterft voor Christenen en Heidenen de kruisdood, 
en vergeeft hun beide 

 
Onze wereld vol onbegrijpelijk lijden  
En doet ons vaak twijfelen aan Gods aanwezigheid. 
De perfectie van wetenschap en techniek 
doet de vraag stellen of God wel bestaat. 
Met als antwoord ‘nee’ van intellectuelen, kunstenaars e.a. 
die het publieke debat beheersen. 
En de reclamewereld om ons heen 
belooft dingen die ze niet waar maakt. 
Net als veel politici. 
Dat maakt het heel moeilijk om een God te geloven 
die ik niet kan zien 
en die je ook niet zomaar kunt aanwijzen 
in het wereldgebeuren. 
 
Hoeveel verschil er ook is, het lijkt op de situatie bij Jesaja! 
 
Want wat nu de klacht van de profeet messiaans  
en daarom hoopvol maakt  
is dat hij in zijn gebed, zijn gesprek met de Eeuwige, 
God herinnert aan zijn eigen woorden: 
maak waar wat wij over Jou vertellen! 
Dat is van een stoutmoedigheid, een hoop, 
een geloof en een tederheid 
zonder weerga – 
een top- moment in de geloofsgeschiedenis van de mensheid! 
 
Het gebed is doordrenkt van het besef  
dat veel van wat niet goed is,  
van wat niet deugt in de samenleving  
aan mensen zelf te wijten is:  
Help ons om het weer goed te krijgen! 
Het is een dapper gebed eigenlijk:  
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want je vraagt om verandering, om een oordeel ook. 
Want als er recht gezet moet worden, 
dan zul je daar zelf ook wat van merken. 
Dat is een pijnlijk proces,  
en hoort ook bij de komende Adventstijd: 
inkeer en omkeer horen bij elkaar. 
God, u laat ons nu wel zien waar we faalden, 
maar u moet ons ook helpen om het anders te doen! 
 
Daarom doet Jesaja een beroep op God: 
hij durft God eraan te herinneren:  
U bent toch onze Vader, onze Boetseerder, 
wij zijn het werk van uw hand, uw volk!  
Lieve boetseerder trek ons uit de klei:  
blaas ons leven in,  
blaas de ongerechtigheid en het stof van ons af,  
maak ons nieuw.  
Aangrijpend is dit: in heel het Oude testament  
komen de woorden ONZE VADER alleen hier voor.   
Als wij straks samen bidden Onze Vader die in de hemel zijt…. 
dan trilt dit intense gebed van deze profeet daar vast in mee. 
 
Als wij ons dit niveau van aandachtige omgang met God 
eigen konden maken 
dan zouden we leren onze waarom –vragen anders te stellen 
ze leren beleven als dingen waarover we met God in gesprek zijn 
in ons leven. 
De woorden van deze profeet zijn een momentopname 
van de intense relatie van God en zijn volk. 
 
En die manier van geloven, die relatie 
licht ook op in wat wij zien van Jezus Christus 

 

In de adventstijd wachten wij op de komst van God. 

Wat wij daarvan zien en weten, dat is dat als God komt, 
wij Jezus zien, in de kribbe….geboren uit Maria. 
een onvermoede gestalte, een ‘niet gekende’ – 
midden onder ons komt Hij die wij niet hebben gekend 
Zo vertaalt God zelf de duisternis 
in eindelijk, eeuwig licht… 
 
Wat er precies voor ervaringen zitten 
achter de woorden uit Markus 
weet ik niet. 
Ik weet wel dat er in die eerste eeuw 
apocalyptische gedachten leefden. Ondergangsgevoel. 
Zoals soms ook in onze tijd. 
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Hij ontleent zijn taal aan de profeten. 
Aan Daniël bijvoorbeeld. 
Die schrijft over de mensenzoon die op de wolken verschijnt. 
En de beelden die over zijn scherm gaan 
komen ons niet eens vreemd voor. 
Wie herinnert zich niet het instorten van de twin towers in New York, 09/11 
Rook, vuur stof, zonsverduistering midden op de dag 
Ik herinner me dat ik toen in Dresden was 
en hoe bij de mensen daar de herinneringen levend werden  
aan de verwoestende bombardementen in WO II 
Vreselijk was het. 
Maar in dat geweld was God niet, dacht ik… 
God komt toch anders… 
Ik herinnerde me het kerstverhaal 
U is heden de Heiland geboren, de Vredevorst 
is dat niet Gods gestalte…? 
 
En als wij Jezus horen over de vijgenboom, 
om daar op te letten, 
dan gaat het niet om een excursie in de vrije natuur. 
Hij leert ons op een bepaalde manier kijken. 
Kijk naar een vijgenboom in de lente. 
Met oog en hand kun je vaststellen 
dat de zomer komt met de belofte van de oogst. 
 
En als wij dan Markus 13 hebben uitgelezen 
met zijn aansporing tot aandacht 
voor wat er gaande is en hoe wij leven met God 
met onze vragen over de wereld, de nood van de mensen 
de nood van onszelf, 
dan begint de lijdensgeschiedenis  
en lijkt het licht weer te verduisteren. 
 
De wind voert dorre bladeren mee 
met ons er achteraan. 
Gevallen in de modder onze jas, 
verlopen en verkild is ons bestaan. 
O God - gaat u daar tegenin? 
Scheur toch de hemel, kom ons tegemoet! 
Geef ons de mantel van uw hoop, 
verwarm ons, geef ons moed 
om uit te zien naar hout dat bloeit, 
een jas die ons omhult, 
een leven dat uw liefde toont, 
uw trouw, uw woord vervult. 
 
Profeten en evangelisten 
hebben de spiegels van hun luisterende ziel zo gedraaid   
dat ze signalen uit de hemel kunnen opvangen.  
En die beelden zenden ze aan ons door.  
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Het wordt Advent. 
Dat is dat wij onze schotelantennes  
weer in de goede richting zetten, 
om die signalen uit de ruimte van God 
goed op te kunnen vangen. 
 
Jesaja, met zijn handen ten hemel geheven in het gebed: 
Scheur toch de hemel, God ! 
Laat er een opening zijn waardoorheen de signalen  
van vrede op aarde ons kunnen bereiken. 
Daar past het beeld van die antennes  
die opnieuw bijgedraaid moeten worden 
heel mooi bij. 
 
Van twee kanten wordt gezocht en gespeurd naar contact, 
van de hemel uit – om onze harten te bereiken 
van ons uit - om signalen van hoop………. 
  
Markus: het oude verhaal van Jezus van Nazareth.  
In hem is God genade verschenen,  
Hij is een mens geweest zoals wij willen zijn:  
mens van God, een vriend, een licht, een herder.....  
Zo vertrouwd was hij met de God van Israel  
dat hij Onze vader zei.  
'Onze...' zo betrok hij zijn volgelingen  
bij zijn leven, zijn geloof -  
dat zij ook konden zeggen:  
Onze Vader die in de hemel zijt.....  
 
En wij vatten moed om dat te blijven bidden. 
 
Amen  
 
 


