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Overweging 2 december 2019 Pepergasthuiskerk Groningen   

Jannet Delver, Dominicuskerk Amsterdam. 

Eerste Advent – Micha 4,5,6 Micha spelt ons de toekomst. 

Recht en trouw, trouw en recht en dan in eenvoud wandelen met uw God. Deze woorden van Micha 

blijven bij mij haken. Daar gaat het dus om, uiteindelijk: in eenvoud wandelen met mijn God. 

Maar zo eenvoudig is het niet in mijn hoofd en dat geldt vast niet alleen voor mij. 

In mijn hoofd cirkelen gedachten rond. Ze komen zomaar op als ik de krant lees, het nieuws volg hier 

over de boeren in Groningen die naar Den Haag trekken en daar als ik citaten hoor van Trump op 

Twitter en als ik de Chinezen probeer te begrijpen, als ik vluchtelingen zie in statistieken als een 

onafzienbare stroom van mensen met frustraties en trauma’s,  mensen met een gezicht, met een 

opleiding, dromen en idealen. 

Wat is er mis. 

Er zit iets aan te komen 

Ze begrijpen me niet. 

Wat gebeurt er allemaal? 

Er is meer tussen hemel en aarde. 

Is dit een voorteken? 

Ik geef het op. 

Waarom gebeurt dit allemaal? 

Wat doe ik hier? 

Telkens diezelfde gedachten 

Het zit me niet lekker 

Wat wil je van me, wat staat me te doen? 

Ditt zijn terugkerende gedachten over de chaos rondom ons, eeuwen geleden hadden de mensen 

deze gedachten in de tijd van Micha, zo’n kleine 3000 jaar geleden onder de dreiging van de Assyriers 

en ook 2000 jaar geleden, in de tijd van de Romeinen, hadden de mensen soortgelijke gedachten en 

ook nu vergaat het ons, u en mij niet anders.  

Deze gedachten zijn de typische gedachten die bij Advent horen. Advent is als vorm van verwachting 

en verlangen is gebaseerd op deze gedachten van geestelijke en maatschappelijke onrust. 

Het is me werkelijk een eer dat ik met u hier vanmorgen een begin mag maken met de weken van 

Advent.   

En laat ik u meteen maar de clou verklappen: het gaat vanmorgen over leegte. Maar om dat duidelijk 

te maken, hebben we er onze handen vol aan. 

En omdat het ook nog eens deze week 5 december zal zijn en het Grote Feest van Sinterklaas op 

handen is, zal ik u een en ander aanreiken in pakjes. Het zijn niet de pakketjes, zoals u die misschien 

gewend bent in ontvangst te nemen van de besteller waarbij u nog slechts een etmaal geleden uw 
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bestelling plaatste om het pakket soms binnen een week weer tereurgesteld terug te sturen. Nee, 

het zijn pakjes waarvan we ook als we ze hebben uitgepakt nog niet precies de inhoud begrijpen, de 

betekenis ervan moet eerst een beetje rijpen. We hebben de vier weken van Advent nodig om de 

betekenis van wat komen gaat te laten rijpen en garen om straks ten volle het Kerstfeest te kunnen 

vieren. Laat ik dat even verduidelijken. Als stadskind heb ik deze zomer voor het eerst van mijn leven 

sperzieboontjes geplant. Elke dag liep ik verwachtingsvol tussen de struikjes door in de hoop wat 

rijpe boontjes te kunnen plukken voor de maaltijd: en als ik ze vond, voelde het alsof ik weer iets in 

mijn schoen vond, net zoals deze weken met Sinterklaas. Je ziet wat je aantreft, maar je moet ze nog 

koken en bereiden om de heerlijke smaak en de betekenis te kunnen ontdekken en je kunt ze niet 

terugsturen.  

Vier, nee, vijf pakjes heb ik voor u, allemaal pakjes van onrust en verlangen om deze Adventstijd mee 

te kunnen beginnen als poging iets van de leegte te kunnen ontdekken.  

1. Het pakje van Sinterklaas.  

Het eerste pakje is van Sinterklaas zelve. Sinterklaas, Sinterklaas, wie kent hem niet. Nu, ik denk: 

niemand. Niemand kent Sinterklaas werkelijk. 

Deze week klopt de Goedheiligman bij velen van ons aan de deur, in de nacht als de maan door de 

bomen schijnt en wij uitzien naar zijn komst. Sinterklaas met al zijn Pieterbazen, wit, zwart, bruin, 

geel, genderneutraal, als slimme, snelle, springerige, ikweetnietwiezijzijn komen ze met hun 

capriolen en hun grappen. En vanwaar zij komen, dat weet ik ook niet: geen dak te hoog, geen 

schoorsteen te smal, zelfs de centrale verwarming kan hen goede diensten bewijzen. Ongelofelijk 

knap! Pieterbaas is de mens, die ons doet verbazen in zijn, of haar- ik weet het niet: anderszijn. En 

Sinterklaas, geen idee wie hij eigenlijk is! 

Er is vanouds in de volkstraditie een opbouw naar Advent, die velen van ons vergeten zijn. In de 

zomer, op 24 juni, vierden we St. Jan. De geboortedag van de heilige Johannes de Doper, die het 

duivelse vuur overwon door te dopen met water in naam van de Heilige Geest. Daarom richtte men 

vanwege st. Jan bij de zonnewende zomervuren aan om symbolisch de duivel te verdrijven. Over het 

uitdovend vuur kon je heen springen als je dat durfde. En zo was het st. Jansfeest er om jezelf te 

bewijzen in moed en durf. Daarna komt het st Michaelsfeest op 29 september. St Michael verslaat 

met zijn zwaard het zevenkoppige monster uit het boek Apokalyps. Het kwaad onder ogen durven 

zien dapper met moed en durf ten strijde gaan. Allemaal eigenschappen die je nodig hebt als de 

koude, donkere tijd intreedt. Daarna kwam het feest van st Maarten op 11 november. Dat feest 

kennen velen van ons nog wel. St Maarten gaf de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar in de 

koude nacht en daarmee toonde st Maarten ons hoe barmhartigheid een groot hart vraagt en 

innerlijke ruimte om zelfs je noodzakelijke bezit, je mantel in de kou, te delen met een ander.  

En dan komt Sinterklaas die ons leert om niet alleen te geven, maar dat ook anoniem te doen. Ook 

onze hang naar een dankwoord en ons zelfgenoegzame narcisme, kijk eens wat ik voor moois, of 

spitsvondigs ik voor je bedacht heb, worden hier op de proef gesteld.  

Je kunt je geloof in Sinterklaas verliezen, omdat het allemaal anders is bleek te zijn dan je 

aanvankelijk dacht in je kinderlijke naiviteit. Maar wie vanuit het inzicht van het anoniem geven 

Sinterklaas kan vieren, heeft niet alleen een spannend feest, maar wordt in tweede instantie 

misschien een rijker mens. Iets kan dus al, of niet waar zijn, in eerste instantie. Dat is een denken 

vanuit de eerste naiviteit. Maar bij nader inzien kan ook niet niet letterlijk waar is, mooier, beter, 

echter en juist daardoor zelfs meer waar zijn. Dat is een denken vanuit de tweede naiviteit om het 

maar eens met de filosoof Paul Ricouer te zeggen. Geloven in anoniem geven zonder daarvoor iets 
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terug te ontvangen dat maakt je leeg en klaar om te kunnen ontvangen waar je niet op hoopte en 

wat je niet verwacht.    

Al deze feesten vanaf de zomer zijn eigenlijk een reeks van innerlijke beproevingen. En pas dan, als al 

onze persoonlijke angsten en verlangens zijn beproefd en overwonnen, kunnen wij, met niets meer 

in handen, niets meer te verliezen, open gaan om het Kerstkind te ontvangen. 

2. Een pakje dat leeg is van binnen.  

Dat brengt mij bij een tweede pakje. Het is een pakje dat leeg is van binnen. De mysticus en 

Dominicaan Meister Eckhart schrijft in de 13e eeuw zijn boek: van God houden als van Niemand. Van 

God houden als van niemand lijkt een onmogelijke opgave. Je houdt altijd van een iemand. Iemand 

die niemand is, daar kun je niet zoveel mee. Je kunt er niet mee praten en hoe kun je er dan van 

houden? Het is frustrerend om in het luchtledige maar wat te roepen en te doen, zonder te weten of 

de boodschap aan komt, bij Niemand. We willen God liever in handen hebben en daar iets mee 

kunnen. Was het niet Abraham die onderhandelde met God over Ninevé? Was het niet Jacob die met 

God vocht in de nacht bij de rivier de Jabbok? Maar Eckhart ontwart de knoop van de lege ruimte. Als 

we geloven in een God die we ons kunnen voorstellen, volgens Eckhart, dan zouden we van die 

voorstelling houden en niet van Godzelf. Bijvoorbeeld als God een koe zou zijn, legt Eckhart uit, dan 

houd je daarvan, vanwege de melk, het vlees, of de huid. Als je van God houdt als van Niemand, dan 

kun je niet anders dan wachten en afwachten hoe er van jou gehouden zal worden. En juist daarin, in 

dat ontvankelijke wachten is God te vinden. Abraham wist niet dat je met God kon onderhandelen en 

toch gebeurde het. Jacob wist niet met wie hij vocht daar aan de Jabbok, maar hij liep vanaf die 

nacht kreupel en had een nieuwe naam: vechter met God, Israel. Juist als je niets, maar dan ook niets 

in handen hebt dat je wilt hebben, is er ruimte, alleen maar ruimte: een niet-iemand, om te kunnen 

ontvangen. En dat is de enige manier om opgenomen te worden in de vrede van Gods Vreugde. 

Eckhart fulmineerde in zijn tijd tegen de versteende religie van zijn kerk. Hij was levendig en 

stimuleerde het kritische gesprek. Hij werd tegen het eind van zijn leven veroordeeld en net na zijn 

overlijden posthuum alsnog in de ban gedaan. Geloven in Niemand betekent dat je je erop richt om 

werkelijk met open handen en een open hart te kunnen ontvangen. Pas dan kun je verrast worden 

en je omkeren naar het nieuwe dat aan je verschijnt. Dan het derde pakje: een pakje met ogen, 

spiegels van de ziel. 

3. Een pakje met ogen. 

Er is een vrouw, een kunstenaar, ze is vanuit voormalig Joegoslavie naar Europa gevlucht, is  

wereldberoemd inmiddels en heeft lange tijd in Nederland gewoond. Zij is één van de grondleggers 

van de perfomatieve kunst,  ze heet Marina Abramovic. Haar performancekunst was in de jaren 70 

van de vorige eeuw baanbrekend. Met haar vormgeving heeft ze heel veel mensen aan het denken 

gezet over hun eigen leven, over hun eigen manier van doen, over de keuzes die zij maakten. 

Haar performances zijn vaak een aanklacht tegen de verkilde religie en de hete, kapotmakende 

ideologien.  

Haar meest in het oog lopende performance vond plaats in het Museum of Modern Art, het MoMa in 

New York in 2010, waarbij mensen tegenover haar konden plaatsnemen, terwijl zij hen stil zittend en 

zwijgend in de ogen keek. Je kon als bezoeker tegenover haar gaan zitten en haar in de ogen kijken, 

net zolang als je dat wilde. Boven verwachting kwamen in 3 maanden tijd zo’n 185.000 bezoekers. 

Bijna iedereen die tegenover haar zat en het trage, niet-oordelende oogcontact waarnam, ging 

huilen: zijn wij mensen het niet meer gewend om iemand aan te kijken en aangekeken te worden, 

om zoekend naar contact elkaar in de ogen te zien en te wachten op hoe wij, de één de ander, hoe 
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wij elkaar kunnen ontvangen? Marina Abramovic is een kunstenaar en geen profeet en voorzover ik 

weet, geen door God gezondene. Maar iets in haar manier van kunst maken, doet mij denken aan de 

profeten. Ook zij zetten hun hele leven met lijf en leden in om wat hen dreef, aan de mensen 

duidelijk te maken. Hosea, bijvoorbeeld, betrok de ontrouw van zijn eigen geliefde op de ontrouw 

van Israel. Micha roept weeklagend uit dat hij barrevoets en naakt wil gaan om de ongeneeslijke 

wonden van zijn volk aan te klagen. En zo komen we bij het volgende pakje: het pakje van Micha. 

4. Het pakje van Micha.  

We moeten dit zorgvuldig uitpakken, voorzichtig uitpellen, want het pakpapier is al oud, van ruim 

700jaar voor onze jaartelling. 

Dit pakje is een soort surprise, want wat we aanvankelijk zien is iets heel anders dan wat erin zit. 

Wie denkt dat Micha heeft voorspeld dat Jezus in Bethehem als Messias geboren zou worden, mag 

dat van mij best denken,  maar ik zou het jammer vinden als het daarbij ook in tweede instantie zou 

blijven. 

Want er is wel een andere manier van kijken die ons iets kan opleveren. Dat is de volgende 

verpakking. De historische verpakking. Historisch gezien leefde Micha in een chaotische tijd die onder 

grote druk stond van het machtige oorlogszuchtige Assyrische rijk, dat met paarden en wagens 

steden innam en de bevolking dwong om zich te onderwerpen aan zijn regiem 

Waarschijnlijk was Micha in die tijd een leerling van de profeet Jesaja, hofprofeet in Jeruzalem. Micha 

was afkomstig uit Moreset, een dorp ten zuiden van Jeruzalem. En u weet het: boeren, mensen van 

het platte land kunnen ongekunsteld en onomwonden de waarheid zeggen. Zo ook Micha.Terwijl 

Jesaja als hofprofeet diplomatiek weliswaar de ondergang van het Israel van toen aankondigde, maar 

daarbij profeteerde dat de tempel gespaard zou blijven, stelde Micha duidelijk en radicaal dat niet 

alleen de stammen van Israel, maar ook de tempel van Salomo in Jeruzalem zou worden onteerd en 

vernietigd. Wat ook gebeurd is, maar dat ter zijde. 

Nu was dat toen en daar, zult u zeggen. Wat hebben wij daar nu aan, aan zo’n oude profetie. 

Nee, zeg ik, er is maar één tijd. Er is een tegenwoordige tijd van het heden, er is een tegenwoordige 

tijd van het verleden en er is een tegenwoordige tijd van de toekomst: drie tijden, allemaal nu. Dat 

inzicht heb ik ontleend aan Augustinus uit de 4e eeuw van onze jaartelling. Dus dat kleine boek Micha 

met maar zeven hoofdstukken dat afwisselend heilsprofetien en onheilsprofetien verkondigt, heeft 

niet voor niets de tand des tijds doorstaan. Het zal ons iets te zeggen hebben. 

Dat brengt ons bij de derde verpakking. Het is een goed afgesloten bus, die je moeilijk open krijgt. 

Maar eenmaal open worden wij afgeschrikt door het harde, koude licht van de analyse en tegelijk 

aangetrokken door de zachte rode gloed van de hoopvolle beelden, naar binnen gezogen. 

In deze zeven hoofdstukken van Micha wisselen felle onheilsprofetieen en heilsorakels elkaar af. We 

hebben er uit drie zojuist een gedeelte voorgelezen. In de fragmenten die we gelezen hebben, horen 

we de grote messiaanse profetie van hoop op herstel en de komst van de messias, “...vele stammen 

zullen opgaan naar het huis van Jacobs’God. Niet verheffen zij het zwaard meer en niet scholen zij 

zich in oorlog, maar zij zitten eenieder onder zijn vijgeboom en niemand doet hen opschrikken”. 

Maar dan ook dit: “het grote onheil zal eerst komen als alle paarden als symbool van macht en 

geweld en strijdwagens vernietigd worden, de toverkunsten uitgeroeid, de waarzeggers weggejaagd, 

de godenbeelden vernietigd, heilige palen uitgerukt, beschermgoden stukgeslagen. Want niet langer 

zult ge buigen voor het maaksel van uw handen. Maar wat dan? Wat moeten we doen om de 
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Eeuwige, onze God tegemoet te treden, vragen de mensen zich af. Brandoffers, misschien, of 

eenjarige kalveren, schoon als ongerepte natuur? Of zeg het maar: duizend rammen, tienduizend 

oliebeken...., of bijvoorbeeld mijn eerstgeborene, mijn allerdierbaarste bezit, mijn hoop op 

nageslacht, mijn toekomst, zal ik die opofferen? 

Nee, nee, nee, leert Micha: niets anders heeft de Eeuwige, onze God nodig dan getrouwheid lief te 

hebben en recht te doen. Trouw en recht en verder he-le-maal niets. Nou ja, niets, dat is niet niks. 

Met lege handen staan, dat is zo gemakkelijk nog niet. Want doe dat maar eens: echt trouw zijn met 

niks in handen, recht doen, waarbij ik er zelf misschien bij inschiet, waar macht en aanzien niet meer 

telt, waar zekerheden voor de toekomst niet van belang zijn. Dat vraagt een andere beleving van tijd, 

een ander zicht op materie, een ander idee van geven en ontvangen, van economie. Recht en trouw , 

trouw en recht, dat is niet van deze wereld, dat vraagt een andere mindset.   En daarom het vijfde en 

laatste pakje, het pakje van de verandering.  

5. Het pakje van verandering.  

Het valt mij op dat Micha net zoals Meister Eckhart en net zoals Abramovic, fulmineert tegen de 

kapotmakende rigide religie en ideologieen van zijn tijd. Micha lijkt met zijn korte profetie een kleine, 

lees vrij onbelangrijke profeet. Maar niets is minder waar. Hij is feller en radicaler dan zijn tijdgenoot, 

en leermeester, de hofprofeet Jesaja. Koning Hizkia brengt later hervormingen op gang op grond van 

de profetie van Micha. En veel later is het de profeet Jeremia, ook van het platteland afkomstig 

overigens, die honderd jaar later op Micha’s profetien terug grijpt, omdat hij dezelfde lauwheid ziet. 

Het is de tijd van angst voor de grootmacht. Assyrie, Rome, China, Rusland, de Verenigde Staten: het 

sterke volk met legers en paarden, oefent de zich uitbreidende macht uit met harde hand. Wie kan 

zich wapenen tegen die overmacht. Niet de stammen van het kleine Israel. De invloedsfeer van de 

grootmacht Assyrie is onontkoombaar. Angstig zoeken de mensen naar houvast, tempeltjes, 

huisaltaren, alle goede goden zijn het proberen waard.   Want er is iets mis. Er zit iets aan te komen, 

er is een voorteken, er gebeurt zomaar van alles, je kunt het beter opgeven, wat doe ik hier nog, kan 

ik vluchten, zal ik weggaan, maar waarheen dan,  telkens komen dezelfde gedachten, het zit me niet 

lekker, wat kan ik doen? 

Micha zegt eigenlijk drie dingen: hij heeft ten eerste sociale kritiek als iemand van het platte land. Hij 

is niet iemand van de status quo van laten we zeggen de grachtengordel, nee. Dus hij weet waar hij 

het over heeft als hij spreekt over wat de paarden met strijdwagens aanrichten. Ten tweede: je kunt 

de liefde van God niet kopen, zelfs niet met het offer van een eerstgeborene, dat is ook een 

kindoffer, wat in die tijd niet ongebruikelijk was en nog in sommige delen van Afrika, niet 

ongebruikelijk is. En ten derde wat kwaad doet, is niet alleen het kwaad zelf, maar kwaad is ook: het 

goede niet doen, wegkijken, wat er is mooier maken, of als plausibel wegverklaren: dat is kwaad. Niet 

trouw zijn aan wat goed is: dat is kwaad. 

Micha roept op tot interne verandering van mensen. Wie probeert te stoppen met roken, of suiker, 

of vega te gaan eten, of op grotere schaal de klimaatdiscussie in goede banen te leiden, die weet dat 

gedragsverandering een van de moeilijkste veranderingen is om tot stand te brengen. Daarom is de 

profetie van Micha niet alleen van toen en daar, maar ook van ons, nu en hier. 

Ten slotte daarom nog dit. Wij hebben nog vier weken te gaan om onszelf en elkaar aan te zien met 

lege handen, op hoop van zegen om te ontvangen wat wij niet verwachten, om verrast te worden 

niet door macht van geweld, maar door de Geest die zal komen en over ons heersen, wier oorsprong 

ligt in een ver verleden. En zo geeft Micha ons een eerste aanzet, een entourage, om op weg te 

kunnen gaan vier weken lang, een toekomst van hoop en zegen tegemoet. Zo moge het zijn. JAD 
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Leestekst zondag 1 december 2019 – eerste advent: uit Micha 4, 5 en 6. 

 

Gebeuren zal het in het laatste der dagen 

Dat de berg van het huis van de Eeuwige vast gegrond zal staan 

Als eerste onder de bergen 

Verheven boven de heuvels 

Tot Deze zullen de volken toestromen 

De vele stammen zullen op weg gaan en zij zullen zeggen: 

“Laten wij opgaan naar de berg van de Eeuwige, 

Tot het huis van Jacobs’God, 

Opdat Deze ons zal wijzen op  zijn weg en 

Opdat wij op zijn paden zullen gaan!” 

Want de wijzing gaat uit van Sion 

Vanuit Jeruzalem het Woord van de Eeuwige 

Rechtspreken zal Deze, de Eeuwige, tussen de volksmenigten 

En rechtspreken onder de machtige stammen 

Tot in de weide omtrek toe: 

Hun zwaarden smeden zij tot ploegscharen om 

Hun speren tot snoeimessen. 

Niet verheffen zij het zwaard meet: stam tegen stam. 

Niet leren zij nog verder de oorlog. 

Maar zij zitten, 

Ieder onder zijn vijgeboom 

En niemand doet hen opschrikken. 

................................. 

Gij echter, Bethlehem – Efrata, 

Klein als gij zijt onder de duizenden van Juda,uit u komt iemand voort voor Mij 

Om in Israel heerser te zijn. 

Iemand, wiens oorsprong ligt in het verre verleden, 

In de dagen der vroegste tijd. 

Daarom laat de Eeuwige hen niet langer over aan hun lot dan tot de tijd dat zij die baren zal gebaard 

heeft. 

Dan zal de rest huiswaarts keren om samen met zijn broeders te zijn, kinderen van Israel. 
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En dan treedt Hij naar voren en en hoedt Hij hen met kracht en trots in de naam van de Eeuwige, zijn 

God. 

En zij zullen wonen in rust en veiligheid. 

Want groot zal Hij zijn tot aan de grenzen der aarde. 

En Hij zal vrede zijn. 

................................... 

Geschieden zal het op die dag - is de godsspraak van de Eeuwige –  

Dat ik uw paarden zal uitroeien uit uw huizen 

En uw strijdwagens zal ik vernietigen 

Ik vernietig de steden van uw land 

En ik zal uw vestigen afbreken. 

Ook zal ik de toverkunsten die u hanteert, uitroeien 

En de waarzeggers zukllen verdwijnen. 

Dan ook vernietig ik uw godenbeelden en de wijstenen uit uw midden. 

Niet langer zult gij buigen voor het maaksel van uw handen. 

Ik ruk de heilige palen bij u eruit en sla uw beschermgoden stuk. 

In mijn woede en razernij neem ik wraak op de volken die noet geluisterd hebben. 

............................................. 

Waarmee zal ik de Eeuwige tegemoet treden, 

Mij buigen voor de Eeuwige in den Hoge... 

Zal ik deze tegemoet komen met  brandoffers, met eenjarige kalveren... 

Zal de Eeuwige welgevallen hebben aan duizend rammen, aan toenduizend oliebeken... 

Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtredingen... 

De vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel.... 

Wat goed is en wat de Eeuwige van u vraagt, o mens, 

Is u reeds aangezegd, namelijk: 

Niet anders dan recht te doen en 

Getrouwheid lief te hebben 

...Recht en trouw – trouw en recht... 

En dan in eenvoud wandelen met uw God. 

 

 


