
Overweging en teksten Piet en Fia Bolhuis, 4e advent, 22 dec 2019 
 
Van buiten naar binnen zijn we gekomen, vanuit de onrust en het rumoer, 
om te proberen de veiligheid en de warmte van deze kerk te  zoeken                                                                                                                     
Van buiten naar binnen zijn we gekomen om te proberen rust in ons hart te voelen 
Van buiten naar binnen zijn we gekomen met onze gedachten, beslommeringen 
maar ook met verwachtingen als bagage. 
 
Welkom u en jullie allemaal op deze zondagmorgen hier in de Pepergasthuiskerk.  
Fijn dat u allen bent gekomen naar dit huis van God. 
Welkom iedereen hier aanwezig op deze vierde en laatste adventszondag. 
Ik wens ons allen een vruchtbare en gezegende viering. 
 
Inleiding 
 
Alle vier adventskaarsen branden. De kerst kan nu komen. De volheid van het licht is bijna 
bij ons. Binnenkort wordt overal 'Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen' 
gezongen. 
Deze zondag wordt Rorate genoemd, wat zoiets betekent als dauw. Dauw die uit de hemel 
komt. Als vruchtbare druppels op de aarde: 
 
Daal, God, als dauw op dorstig kruid. 
Dauwt, hemelen, van boven 
Gij wolken, beregene de rechtvaardige: 
Dauwt, heemlen, schenkt u maatloos uit, 
opdat de aarde zich zal openen 
en de Heiland er uit zal ontspruiten.  
 
Ik hoop, nee ben er haast zeker van dat, ook vandaag hier de vruchtbare druppels neer 
zullen dalen. Met behulp van de Eeuwige. En met behulp van Jozef. Over hem gaat het 
vandaag. Jozef, een man die er in de bijbel bekaaid afkomt, maar toch zeker de 
geschiedenis een wending ten goede heeft gegeven. 
We wenden ons nu tot de Eeuwige en zingen het kyrielied: 
 
 
Overweging 
 
Lieve mensen, 
 
De evangelist Matteüs kent de geschiedenis van het eerste testament. En evenals de 
andere evangelisten roept ook Matteüs op in Jezus te geloven en te leven zoals God het 
bedoeld heeft. Jezus is de vervulling van de belofte, in het Oude Testament gedaan. 
Matteüs citeert uit  de Psalmen en letterlijk uit Jesaja 7,14: “Daarom geeft God zelf u een 
teken: Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen en gij zult (in 
Matteüs staat: men zal) hem de naam Immanuel geven”. God met ons... Altijd. 
 
Vanmorgen gaat het over Jozef, de verloofde van Maria en waarschijnlijk de vader van 
Jezus. Jozef komt er in de bijbel maar bekaaid af. Hij wordt slechts een paar keer 
genoemd. We weten daarom ook niet zoveel over hem. Was hij al oud? Is hij jong 
gestorven? We weten het niet. 
“Een watje, een slappeling”, antwoordde een bevriende dominee mij toen ik vroeg om  mij te 
zeggen wat in hem opkomt als hij aan Jozef denkt. 



Was Jozef niet van plan Maria weg te sturen... als een engel hem niet op andere gedachten 
had gebracht? 
 
Maar Matteüs schetst Jozef als een  rechtschapen man. Wij zouden zeggen een man met 
een goede inborst, een man naar Gods hart. Een man met het hart op de goede plaats. 
Overigens is de kerststal waarin Maria even een dutje doet en Jozef voor het kindje Jezus 
zorgt, zoals afgelopen vrijdag in dagblad Trouw stond afgebeeld, vertederend en passend bij 
onze tijd. 
 
En Jozef was een timmerman. In die tijd was dit iemand die met steen en hout werkte, 
huizen bouwde en een soort van architect was. Het was in die tijd een beroep dat hoog in 
aanzien stond. Vandaag kom je het beroep van timmerman nog niet eens tegen in de top 
100 van de beroepen met de meeste aanzien. 
Er wordt van hem gezegd dat hij een aanhanger, een volgeling was van  Hillel, een 
Farizeër uit de eerste eeuw voor onze jaartelling die niet onderwees in de letter van de wet 
maar de geest van de wet leerde.  
 
Deze Hillel was  waarschijnlijk dus niet van het conservatieve en orthodoxe soort waar Jezus 
later mee te maken kreeg.  
 
Jozef. Zijn naam betekent “De Eeuwige voegt toe”.  
En dat was wat gebeurde. Er werd iets belangrijks toegevoegd aan wat de geschiedenis 
veranderde tot op de dag van vandaag, namelijk de aankondiging van de geboorte van de 
Messias, de gezalfde. 
Hoe lang was daar al naar uitgekeken? Zouden de voorspellingen door Jesaja, Micha  en 
door God eindelijk uitkomen? Zou het koninkrijk der hemelen op het punt staan te 
gebeuren? 
 
We weten natuurlijk niet precies hoe het gegaan is. Waarschijnlijk is het verhaal pas na het 
jaar 70, dus na de val van Jeruzalem opgeschreven met de bedoeling om  Joden en 
Christenen een hart onder de riem te steken.  
 
Terug naar Jozef.  
Zijn verloofde, met wie hij in ondertrouw was, blijkt zwanger. 
Wat een schande in die tijd! Trouwens ik wil die mensen niet de kost geven die er vandaag 
nog net zo over denken.  
In de tijd van Jozef kon een vrouw daarvoor verbannen worden of in het ergste geval 
gestenigd. 
En Jozef twijfelde. Hij twijfelde tussen de letter en de geest van de wet.  
 
Een eeuwenoud dilemma: gevangen zitten tussen strak en soepel, tussen de veilige 
haven en het ruime sop. Wil  je tot de rekkelijken behoren of tot de preciesen. 
Ga je je aan de wet houden of staat die wet haaks op je geweten. 
 
Maar toch was één ding voor Jozef duidelijk: hij wilde Maria, zijn verloofde, niet in 
opspraak brengen. Haar wegsturen was van alle kwaden misschien wel het minst kwade. 
Maar dat kon de Eeuwige natuurlijk niet laten gebeuren. God was en is toch een God van 
leven en niet van dood?  
En dan, net als Jozef er over denkt om Maria te verstoten, verschijnt in een droom een 
engel.  
En net als bij Jozef, de zoon van Jacob, kunnen dromers iets toevoegen. En zijn dromen  
volgens sommige stammen in Afrika niet het bewijs van het hebben van een ziel? 



 
De Eeuwige grijpt in bij Jozef zoals God ook nu zo vaak ingrijpt in het leven van mensen. 
Er wordt een engel gestuurd, een mens die namens God spreekt: Zou je dat wel doen, 
Jozef, heb je daar goed over nagedacht. Kunnnen we er nog niet even over praten.  
Je kunt dat meisje toch niet in de steek laten?  Zou je dat wel doen, mens? 
 
Probeer te kiezen voor datgene wat werkelijk waardevol is. Probeer naar je hart te 
luisteren en vrees niet wat betekent: voel je veilig bij God. Dus vooral:... wees niet bang en 
heb vertrouwen... 
 
Wees niet bang, Jozef,  om je vrouw Maria bij je te nemen. Zij zal een zoon baren en geef 
hem de naam Jezus, Joshua, bevrijder.  
 
Jozef deed wat de engel hem had opgedragen. Hij nam Maria bij zich als zijn vrouw en 
aanvaardde daarmee het mysterie.  
 
Want Matteus wil zijn Joodse lezers overtuigen dat Jezus de Messias is en zo wordt 
tegenover Jozef de aanstaande geboorte van Jezus in een Messiaans kader geplaatst: 
Jezus als de door God in het Oude Testament beloofde Messias.  
De gezalfde als teken van Goddelijke uitverkiezing en geroepen om een rijk van vrede en 
gerechtigheid te vestigen.  
Dat dit eens bewaarheid mag worden! 
 
Ooit heb ik hier gesproken over gastvrijheid. Over de vreemdeling die in onze steden woont.  
Kunnen we ook gastvrij zijn en het kind dat deze week geboren wordt en waar dit kind voor 
staat, welkom heten in ons eigen leven?  
 
'Wil ik', en ik citeer hier Loed Loosen,  'gastvrij zijn voor deze Mensenzoon, deze zoon van 
Abraham, die geen enkel ander gezag had dan zijn integriteit en zijn volgehouden trouw? 
Willen we dat Christuskind in onszelf een kans geven?' Einde citaat 
 
Jozef heeft het spreken tegen hem herkend. Hij werd daarmee een ontvanger van goddelijke 
kennis. Zijn ook wij niet geroepen het woord van God te herkennen en te proberen dat woord 
handen en voeten te geven.  
  
 
De komst van de Hoop, het Verlangen, het Licht, de Messias is geen wonder aan het eind 
der tijden.  
Het is iets, wat je als het ware even tilt uit de dagelijkse verbanden. 
Het geeft nieuwe mogelijkheden aan.   
Het is geloven, dat het onmogelijke mogelijk kan worden.  
 
Jozef heeft gekozen voor God. Hij heeft geluisterd naar de stem in zijn binnenste, de stem 
van God en ondanks wat de mensen er van zouden zeggen, heeft hij de zwangerschap van 
zijn verloofde Maria aanvaard en zo de weg vrijgemaakt voor de komst van het Licht.  
Jozef heeft God naar zichzelf vertaald en de belofte herkend. 
De belofte van Gods trouw. 
 
Soms breekt uw licht in mensen door. Maar helaas niet altijd. Maar hoe slecht het er in de 
wereld en soms in ons eigen leven ook toegaat er is altijd de hoop op een weg naar de 
toekomst.  
 



Als we, evenals Jozef, open kunnen staan voor de stem van God dan hoeft een 
eeuwenoud Godshuis niet aan het grote geld te worden opgeofferd, dan hoeft een 
onschuldige jongen van 19 niet opgesloten te worden in de gevangenis, dan hoeven 
homoseksuele  jongens niet door hun ouders de deur uit worden gezet... 
 
Misschien is het vechten tegen de bierkaai, misschien is het tegen beter weten in maar als 
wij mensen proberen te leven in harmonie,  met God en met de mensen om ons heen dan 
is er hoop en vertrouwen. 
Want naast al die verschrikkelijke beelden op de televisie zien we tegelijkertijd dat er ook 
pogingen worden ondernomen om de wereld verdraagzamer, rechtvaardiger en 
menselijker te maken. De verwachting van een andere manier van leven met elkaar. De 
hoop op vrede. 
De komende geboorte van het Christenkind wil ons laten weten dat God in een ieder van ons 
aanwezig is. 
En zo kunnen we volgende week het kind bij de hand nemen. Kunnen we hem in onze 
armen en in onze harten sluiten. Het is de moeite van het proberen waard.   
 
Ik wil afsluiten met een vertaling die ik heb gemaakt van de eerste twee coupletten van het in 
mijn ogen een van de mooiste Franse liederen: Prendre un enfant van Yves Duteil: 
We nemen het kind bij de hand 
om het naar morgen te leiden. 
Om het vertrouwen te geven in de eigen voetstappen. 
We beschouwen het kind als een koning  
We sluiten het kind in onze armen 
en  drogen voor de eerste keer 
zijn tranen terwijl je stikt van vreugde. 
We nemen het kind in onze armen 
 
We nemen het kind bij het hart 
om zijn verdriet te verlichten. 
Heel zachtjes, zonder iets te zeggen,  
sluiten we het kind in ons hart. 
We sluiten het kind in onze armen. 
En voor de eerste keer 
vergieten we tranen  
We nemen het kind bij ons. 
 
 
Op wie wij wachten...hoe dan ook! 
 
Tafelgebed 
 
Liefdevolle God, 
op deze tafel staan brood en wijn, 
tekenen van Uw verbond.  
Wij vragen U: dat wij mogen delen in Uw verbond;  
dat liefde groeit tussen mensen,  
zoals dat begon met die ene, Jezus, Uw mensenkind 
Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden 
en maak ons tot mensen met nieuwe verwachting 
Amen 
 



 
 
Slottekst en zegen  
 
Advent is op de uitkijk staan, een verlangen om beeld van God te zijn 
Advent is het komen van God in ons leven 
Advent is geloven dat iets kan veranderen 
Advent is verlangen naar het licht in donkere tijden 
Advent is verlangen naar warmte in koude tijden 
 
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust 
Van haar komt mijn redding 
Hij is mijn rots en eer 
Ik zal daarom niet wankelen 
en voor God mijn hart openen 
Zo moge God met ons zijn op onze weg door het leven,  
Moge hij zijn als licht, dat zich door het donker niet weg heeft laten jagen 
Moge zij zijn als liefde waardoor er geen plaats meer is voor haat. 
 
Zo zegene en behoede ons de Levende nu en alle dagen van ons leven, 
Zij doet haar aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede 
Zo gaan wij niet alleen. 
 
 
 


