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Hoe zou het zijn 

als je op een ochtend wakker wordt - 

op een zondagochtend bijvoorbeeld, 

en je zou dan dit kunnen zeggen: 

 

Zoals uw geest op mij weegt  

dat is goed, 

bevrucht voel ik mij deze morgen, 

niet vluchtig 

maar tot in mijn gronden begroet. 

  



Om ontferming bidden wij 

voor alles waartegen wij geen verweer hebben 

dan enkel onze weerloosheid 

KYRIE ELEISON 

 

Om ontferming bidden wij 

 voor alles wat in ons verschrompeld is 

 en haast onvindbaar 

CHRISTE ELEISON 

 

Om ontferming bidden wij 

 voor de stilte van elk begin 

 waar uw licht op valt 

 

KYRIE ELEISON 

 



De aankondiging van Johannes’ geboorte 

5Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, 

genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia, en zijn vrouw 

was uit de dochters van Aäron en haar naam was Elisabet. 6Zij waren 

beiden rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen 

des Heren, onberispelijk. 7En zij waren kinderloos, omdat Elisabet 

onvruchtbaar was, en zij waren beiden op hoge leeftijd gekomen. 

8En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in 

de beurt zijner afdeling, 9dat hij door het lot werd aangewezen, 

volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen 

te gaan en het reukoffer te brengen. 10En de gehele volksmenigte was 

buiten in gebed op het uur van het reukoffer. 11En hem verscheen een 

engel des Heren, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. 12En 

Zacharias ontroerde bij dat gezicht, en vrees beving hem. 13Maar de 

engel zeide tot hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is 

verhoord en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren en gij zult hem 

de naam Johannes geven. 14En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn 

en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. 15Want hij zal 

groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en 

met de heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot 

zijner moeder aan, 16en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot 

de Here, hun God. 17En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de 

geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de 

kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, 

ten einde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden. 18En 

Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben 

een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. 19En de 

engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor Gods 

aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze 



blijmare te verkondigen. 20En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen 

spreken, tot de dag toe, dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn 

woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen 

gaan. 21En het volk stond op Zacharias te wachten en zij 

verwonderden zich, dat hij zo lang in de tempel vertoefde. 22Toen hij 

dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken en zij begrepen, 

dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte hun toe en 

bleef stom. 23En het geschiedde, toen de dagen van zijn dienst 

vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis. 

24Na die dagen werd Elisabet, zijn vrouw, zwanger, en zij verborg 

zich vijf maanden, want, zeide zij: 25Aldus heeft de Here aan mij 

gedaan in de dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder 

de mensen weg te nemen. 

 

57Toen voor Elisabet de tijd vervuld was, dat zij baren zou, bracht 

zij een zoon ter wereld. 58En haar buren en nabestaanden hoorden, dat 

de Here zijn barmhartigheid aan haar had grootgemaakt, en zij 

verheugden zich met haar. 

59En het geschiedde, toen de achtste dag was aangebroken, dat zij 

kwamen om het kind te besnijden, en zij wilden het naar de naam van 

zijn vader Zacharias noemen. 60Doch zijn moeder antwoordde en 

zeide: Neen, hij moet Johannes genoemd worden. 61En zij zeiden tot 

haar: Er is toch niemand in uw familie, die die naam draagt. 62En zij 

beduidden zijn vader, dat hij beslissen zou, hoe hij het kind genoemd 

wilde hebben. 63En hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef deze 

woorden: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. 64En 

terstond werd zijn mond geopend en zijn tong (losgemaakt), en hij 

sprak, God lovende. 

 



 

  



OVERWEGING 

 

Wat wordt er eigenlijk zichtbaar 

als er iets gebeurt wat je heftig raakt, 

als je leven schokt? 

Zou er iets verborgen zitten in wat je dan ziet? 

 

Sommige mensen gaan er meteen vandoor  

en kruipen weg in een hoekje waar niemand ze kan vinden. 

Zijzelf misschien ook niet. 

 

Anderen vallen helemaal stil. 

Je ziet bijna geen reactie en ze lijken onbereikbaar. 

 

Sommigen kunnen ook bijna exploderen. 

Dat deed de man die een heel naar bericht  

van de dokter te horen kreeg,  

niet over zichzelf maar over zijn partner. 

Hij sprong overeind en zette met een klap  

zijn koffiekopje op de tafel,  

zo hard dat het brak en de koffie op de vloer stroomde. 

Later die middag zei hij een eigenaardige zin. 

Een zin die we misschien allemaal wel eens zeggen, 

maar daarom niet minder eigenaardig is. 



Ik was even niet mezelf, zei hij. 

 

Wat zei hij toen eigenlijk? 

En wie was dan degene die dat kopje stuk maakte? 

 

Het kan nog erger. 

Er zijn dan misschien wel dingen te noemen in je leven, 

soorten van verlies of soorten van verdriet, 

soorten van boosheid of soorten van leegte, 

maar het gaat sluipenderwijs 

en opeens kun je dan denken: 

ik herken mezelf niet meer, 

ik ben mezelf kwijtgeraakt. 

 

Wie ben je dan kwijtgeraakt 

en waar is diegene dan gebleven? 

Is het afwezige dan zo groot 

dat je er zelf bijna in verdwijnt? 

 

De adventsvieringen hebben het thema menswording. 

Een mens in wording.  

Of misschien ook: weer mens worden. 

Maar wie ben je dan? 

 



Of hebben we dan ook nog de pech  

dat we in deze tijd leven? 

Wij worden er allerwege toe opgeroepen 

vooral jezelf te zijn.  

Dat is het dominerende adagium. 

 

Geloof het of niet, 

alles gaat beter als je jezelf bent: 

daten, solliciteren, je kinderen opvoeden,  

je mening geven, je huis inrichten en vooral: 

jezelf waar maken. 

Voortvarend, dynamisch, expressief en met passie. 

 

Er zit iets heel fnuikends in de verpakking van dit adagium. 

 

Je kunt er nl., of moet je zeggen: je moet er nl., voor kiezen, 

daar ben je zelf verantwoordelijk voor. 

En als je dat niet doet,  

als je niet voldoet aan die oproep, 

tsja, dan schiet je eigenlijk tekort,  

en wie ben je dan nog? 

Als je jezelf niet hebt waargemaakt, 

ben je dan nergens meer? 

Heb je dan nog een verhaal? 



 

Misschien is dat wel een van de moeilijkste dingen, 

misschien wel een doem van deze tijd,  

dat het soms zo akelig duidelijk is hoe je moet leven. 

 

Iemand heeft depressie eens omschreven als 

de uitputting van het jezelf moeten zijn. 

 

En dan blijkt dit adagium  

een paradoxale keerzijde te hebben: 

dat je juist wegraakt van jezelf, 

vervreemd van je bronnen, 

verdwaald in je verbindingen. 

en roerloos in de tijd, als een klok zonder wijzers. 

 

 

 

 

Er was eens een man, 

in de tijd dat er nog engelen waren. 

Hij was oud, net als zijn vrouw. 

In hun huis hadden nooit kindergeluiden geklonken. 

En daardoor was er ook iets in hun leven stilgevallen. 

 



Kun je iets kwijtraken wat je nooit gehad hebt? 

 

Ze waren oud geworden 

en hun droom bleek dor en vruchteloos. 

Aan hun gebed kwam geen einde. 

 

Op een dag, als hij dienst doet in de tempel, 

wordt hij begroet door een engel. 

Niet vluchtig, maar tot in de grond van zijn verlangen. 

Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren 

en je moet hem Johannes noemen.  

Zelfs voor een priester is dat schrikken. 

 

 

Het mooie, maar ook het vreemde van de bijbel  

is misschien wel 

dat er zulke wonderlijke verhalen in staan. 

Waarvan je meteen weet:  

dat kan helemaal niet. 

 

Zacharias wordt met stomheid geslagen  

tot de dag waarop  - God mag weten hoe, 

hun kind werd geboren. 

 



Dat sprakeloze van hem, 

waarmee hij vader wordt, 

je leest het als een terechtwijzing, 

maar misschien is het wel een zegen, 

dat zwijgen, 

wat meer wordt dan niet kunnen praten, 

je zou haast zeggen: 

de stilte van een advent. 

 

Het is altijd opletten geblazen 

met die wonderlijke geboorteverhalen in de bijbel. 

Isaäk, Simson, Samuël, Johannes en Jezus natuurlijk. 

Alleen al in de aankondiging van hun geboorte 

voel je de wending naderen, 

iets gaat grondig verschuiven, 

gaat stromen in een andere bedding, 

wordt teruggeroepen naar haar oorsprong,  

naar de daad van het beginnen. 

 

 

De stilte van Zacharias, 

die duurt tot de geboorte van hun zoon, 

de afzondering van Elisabeth 

die laatste vijf maanden van de zwangerschap, 



wat is er toen eigenlijk verschoven in hun leven, 

wie zijn zij toen geworden? 

 

Hoe kun je weer gaan zingen 

als je stem schor geworden is, 

als iets in je geen geluid meer geeft?  

 

Hoe kan de leegte van wat is zoekgeraakt 

een ruimte worden voor het onvoorziene? 

 

Er is een verhaal dat zegt: 

ook daar valt het licht. 

 

Zacharias kan er geen woord over uitbrengen. 

Hij moet het doen  

met de raadselachtige zin van een engel: 

ik ben Gabriël en ik kom uit de nabijheid van God. 

 

Misschien ligt daarin wel het geheim, 

dat het niet de eindigheid is waaruit je leeft, 

maar de nabijheid van het begin. 

 

 

 



Misschien moeten we het meer loslaten, 

dat appel van voortvarendheid en slagen in het leven. 

 

Misschien kunnen we zoiets leren  

als wat Rilke schreef in zijn brieven aan een jonge dichter: 

heb geduld met het onopgeloste in je hart. 

 

Dat je, 

in de luwte van de advent, 

je durft toevertrouwen aan een onbegrijpelijk licht, 

aan de nabijheid van een kind van God,  

een engel, 

een mens, 

die het weggeraakte niet achteloos voorbijgaat, 

die je terugroept naar jouw begin. 

 

 

 

Het geschiedt. 

Zacht en ontwapenend. 

Een gebeuren 

als van een onvruchtbare die baart. 

 

 



 

Hoe zou het zijn 

als je op een ochtend wakker wordt – 

op een zondagochtend bijvoorbeeld, 

en je zou opeens herkennen 

dat je kunt worden 

die je altijd bent gebleven. 

  



 



ZEGENBEDE 

 

 

dat het begin van elk begin 

licht mag zijn 

 

en dat wij zo ontvangen 

dat van elk licht geen licht verdwijnt 

  



 

Geleidelijk bracht de brug 

van het leven over het leven 

mij naar mijn oorsprong terug 

en ik werd die ik was gebleven. 

 

 

 

 

Martinus Nijhoff 

Uit: De soldaat en de zee 

Nieuwe Gedichten, 1934 

 

 


