
Bij de lofzang van Zacharias 

*Grote woorden in een harde wereld 

 

Een lied vol hoop is het, die lofzang van Zacharias. Over redding gaat het, en over bevrijding.  Over 

een liefdevolle en barmhartige God, die zich bekommert om mensen, en die hen bevrijdt van hun 

vijanden.  

Over een stralend licht gaat het lied, een stralend licht dat zal opgaan over mensen die leven in 

de schaduw van duister en dood, zo, dat ze hun voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.  

Redding, bevrijding, verlossing, vrede, in zijn lied zingt Zacharias van een toekomst waarin alles 

anders wordt, en beter. Andere tijden waarin het duister van de tijden voorbij is, en waarin er eindelijk 

vrede zal aanbreken. 

 

Redding, verlossing, bevrijding, vrede, maar dat zijn wel grote woorden. Toen we deze viering 

voorbereidden, vroegen we ons af of het niet te grote woorden zijn. Te grote woorden, in de wereld van 

vandaag, en ook in de wereld waarin Zacharias leefde.  

 In het Israel van die dagen heersen honger en armoede. De Romeinen die het land bezetten, 

gaan niet zachtzinnig met de bevolking om. Het is een hard bestaan en je bent bij tijden je leven niet 

zeker.  

 Wij, hier en nu, in dit land hebben het uiteraard onvoorstelbaar veel beter. Maar je weet dat dat 

niet altijd zo is, en ook lang niet overal zo is. Geweld en onderdrukking van kwetsbare mensen, de 

gruwelen van oorlog, honger, armoede, ze zijn aan de orde van de dag.  

De wrangheid en het cynisme die spreken uit het gedicht van  Reve hoeven nauwelijks uitleg. 

Zo’n bitter lot kan een mens treffen; zo kwetsbaar en broos is een mensenleven. 

 

En dan klinkt hier vanochtend dat uitbundige lied van Zacharias, vol hoop op toekomst, verwachting dat 

alles beter wordt. Maar hoe zou je in de wereld van vandaag, die grote woorden over bevrijding en 

vrede nog kunnen verstaan? 

 

Een niet te doven verlangen 

 

Nou zijn wij niet de eersten die het lied van Zacharias beluisteren. En ook niet de enigen. De eeuwen 

door zijn mensen altijd dit lied blijven lezen en blijven zingen. Het is blijkbaar een lied dat ertoe doet. 

De woorden van het lied roepen iets op bij mensen, raken aan wat er in mensen leeft.  

Dat is zo met dit lied van Zacharias, over bevrijding en vrede. Maar zo is het ook met zoveel 

andere teksten uit de bijbel die spreken over andere tijden; teksten die bevrijding aankondigen, 

gerechtigheid en vrede voor kwetsbare mensen.  

Visioenen van profeten over volkeren die de wapens neerleggen en elkaar opzoeken; 

vergezichten van een wereld waarin mensen genodigd worden aan de maaltijd van de eeuwige, en 

voor iedereen is er genoeg, dromen van vrede en gerechtigheid, de bijbel staat er vol mee. 



En we blijven ze lezen, en zingen. Ze spreken aan, ze raken iets in mensen waardoor ze hun 

zeggingskracht houden. Blijkbaar zit dat in mensen: een behoefte aan een vergezicht; een verlangen 

naar andere tijden. 

 

Als mensen het moeilijk hebben, ligt het voor de hand dat zij uitzien naar de toekomst en verlangen 

naar andere tijden. Maar verlangens en verwachtingen, ze leven ook bij mensen die het best goed 

hebben, mensen die het best getroffen hebben in het leven. Mensen die desondanks met het gevoel 

rondlopen: is dit nou alles? Is dit het echte leven? Of is er nog meer? Kan het ook nog anders?  

 Verwachtingen en verlangens, ze horen bij mens-zijn. Verlangen naar andere tijden, in het groot 

en in het klein. Verlangen naar een eind aan de eindeloze stroom televisiebeelden van oorlog en 

geweld, van vluchtelingen en mensen die over de wereld zwerven.  

Maar ook: verlangen naar veiligheid, naar een eigen plek waar het fijn is om te zijn. Of 

verlangen naar een ander leven, waarin ziekte niet bestaat, en tegenslag en teleurstelling, en schuld 

en spijt. Leven waarin de dood niet inbreekt, dat leven. Verlangen naar een ander leven, andere tijden, 

dat zit in mensen; in mensen van alle tijden. Mensen leven bij het verlangen.  

 

Dat verlangen, ik denk dat het dat verlangen is, waaraan het lied van Zacharias appelleert. Het is 

precies dat waarom we het blijven beluisteren; omdat het hoort bij mensen, bij wie we zijn.  

 

Maar dan blijft nog steeds de vraag: hoe moet je in de wereld van vandaag, die grote woorden over 

bevrijding en vrede verstaan? Zijn ze toch niet te groot, teveel? 

 

Leren leven met wat leven is 

 

Ik denk dat dat afhangt van, wat we dan precies verwachten van die andere tijden. De verleiding is 

groot om je bij die andere tijden grootse dingen voor te stellen. Er is zoveel dat verandering behoeft. 

Oorlog, onrecht, armoede, als dat allemaal veranderen moet, dan moeten er wel iets groots gebeuren. 

Al die mensen die moeten leven met niets, al die vluchtelingen, wie kan hun een beter leven geven? 

En het leed in het persoonlijk leven van mensen, hoe zou daar ooit een eind aan komen?  

Gemakkelijk verwachten we grootse dingen. Maar misschien hebben we wel iets anders te 

verwachten.  

 

De langverwachte die Johannes aankondigt, die komt in alle stilte en bescheidenheid de wereld 

binnen. Zonder gedoe, zonder ophef. Hij leeft zijn leven temidden van mensen bij wie hij zich thuis 

voelt.  

 Hij neemt het leven zoals het is, met alle goed, met alle vreugde, en ook met alle kwaad, alle 

verdriet en  alle bitterheid. En wat hij dan doet, is, laten zien hoe je, in het leven zoals het is, toch geluk 

kunt vinden, voldoening. Hij zoekt met de mensen om zich heen, naar, menswaardig leven, naar 

waardevol leven.  



 Jezus neemt het leven zoals het komt, maar wat hij wil, is dat mensen, zoals ze zijn, met gaven 

en gebreken, dat die mensen zichzelf vinden. Hij wil dat ze elkaar vinden, en dat ze erin slagen om met 

elkaar echt, waarachtig goed te leven.  

 

Jezus wil, in de wereld zoals zij is, aan het licht brengen wat echt leven is. Dat wil hij.  

 

Andere tijden, die beginnen niet met, indrukwekkende woorden. De langverwachte komt niet met veel 

spektakel orde op zaken stellen; Jezus komt niet alle problemen voor ons oplossen. Wat hij doet is, 

mens worden als wij, en in alle lijden een zinvol leven leiden. 

 Andere tijden, daarin spelen wij zelf wellicht een rol omdat je er soms zelf iets aan kan doen. 

Maar misschien is het veel belangrijker om over onszelf na te denken. Wie ben ik, en hoe geef ik mijn 

leven zin in de wereld zoals ze is? 

Hoe vind ik mijn weg is het leven zoals het is, zo hard als het kan zijn, zo ongerijmd, zo bizar 

soms? Hoe vind ik, ondanks alles, zin en betekenis in het leven, met al dat grote en kleine leed waar ik 

allemaal niets aan kan doen, maar toch, hoe geef ik dat leven betekenis? 

 

 

Besluit 

 

Vergezichten van profeten, liederen als dat van Zacharias, ze spreken ons aan, en raken aan dat 

verlangen dat alles anders kan en beter en mooier. Ze roepen de kracht in ons wakker om, in alle 

ongerijmdheid van het leven toch iets van geluk te vinden, en betekenis, en vrede in de ziel.  

Want leven heeft genoeg goeds te bieden; de toekomst ligt open, hoe dan ook. Laten we dan 

leven, en dromen, en verlangen en verwachten, en zo onze voeten zetten op de weg van de vrede.  

 

 

 

 


