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Mensen van de weg van Jezus, 

In tegenstelling tot het echte Nieuwjaar is het nieuwe kerkelijke jaar intussen alweer een tijdje 

aangebroken.  In de kerk geen champagne , vuurwerk of een oudejaarsconference bij de 

jaarwisseling, nee het oude kerkelijke jaar wordt afgesloten met eeuwigheidszondag en gaat dan 

bijna geruisloos over in advent. En eigenlijk is het een wat vreemde start van een nieuw jaar. Want 

voorlopig blijven de dagen maar korter duren, de duisternis lijkt  het steeds meer voor het zeggen te 

hebben en er lijkt voorlopig nog geen licht aan de horizon. Een lekker begin van een nieuw jaar. 

Natuurlijk proberen we dat wel te weerstaan door wanhopig  bomen, gevels vol te hangen met led 

lampjes, want we zijn natuurlijk wel milieubewust, maar eigenlijk is dat schone schijn. En in de kerk, 

het wordt steeds lichter zeggen we, iedere zondag een kaarsje meer. Dat schiet wel op als je 

voortaan ’s ochtends al in het donker naar je werk fietst en in het donker weer terugkomt. Nee, dat 

kerkelijk jaar is onhandelbaar dwars  en trekt zich niets aan van de dagentelling van het ‘wereldlijke 

jaar’. En misschien heeft dat ook wel wat en past dat heel goed bij de mensen van de weg van Jezus.  

 

In de oude latijnse liturgie, ik ben bang dat ik de helft van de op-ers nu kwijt ben,  startte de advent, 

het begin van het kerkelijk jaar met een paar regels van Psalm 25, te beginnen met ‘Naar u verhef ik 

mijn ziel’. Huub Oosterhuis vertaalde die regels als volgt : “Naar U til ik mij op, naar U gaat mijn 

verlangen uit.  Aan U vertrouw ik mij toe , beschaam mij niet, laat mij niet met rooie kop voor schut 

staan , midden in een wereld die ervan uitgaat dat er geen God bestaat’.  En daarna, na die psalm 

volgde het in die oude liturgie het gebed : “Wek u kracht en kom”.  

Twee regels, vurige, dwarse teksten die de toon zetten voor het aanvangsgetijde, de opmaat tot het 

nieuwe ‘kerkelijke jaar’.  

 

Advent betekent letterlijk komst en dat denken we gelijk wat moet er komen, wie moet komen ? 

Advent als voorbereidingstijd op kerstmis, zo is dat ooit bedacht en ook beleefd. En wordt het 

misschien nog wel zo beleefd binnen en buiten de kerk. Het gevoel dat het goed kan zijn om een tijd 

van verlangen en verwachting te koesteren en toe te leven naar een dag van nieuwe geboorte. Juist 

het verlangen is misschien wel bepalend voor het verwachten, verlangen gaat dieper , is actiever, is 

persoonlijk.  Verlangen gaat misschien wel vooraf aan verwachten.  

In de advent wordt van oudsher uitgezien en hartstochtelijk verlangd naar de komst, de aankomst 

van de messias en die teksten worden vaak in deze tijd gelezen. Dit  verlangen heeft heel duidelijk 

Joodse wortels. In tijden van tegenspoed, van duisternis, van ellende, van onrecht kwamen de 

beelden van een messias , een figuur van koninklijke allure, die zou zorgen voor een ander 

maatschappelijk bestel. Een andere samenleving waarin al die woorden van Mozes en de profeten, 

die grote woorden van gerechtigheid en liefde: ‘moord niet, heb lief, doe recht’,  tot dagelijkse 

realiteit zouden kunnen worden. Ook Jezus heeft heel erg vanuit dit messiaanse verlangen geleefd, 

deze nieuwe maatschappelijke orde werd door Hem ‘het koninkrijk van God’ genoemd. Het 

verlangen naar God van de al eerder genoemde Psalm 25 is in Jezus ogen direct een verlangen naar 



zo’n nieuwe wereld van God, het koninkrijk van God. Dat kun je niet scheiden. Dat is 

onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. 

Al heel snel werd in de eerste beweging van ‘de weg’ Jezus van Nazareth gezien als Messias, gezalfde 

in het Grieks Christus.  

Nu was Messias voor velen, en misschien ook voor ons, enkel een figuur van koninklijk allure, maar 

bij een kleine groep Joden was naast de koninklijke herkomst iets anders zeer wezenlijk. En dat was 

dat een messias zich zou gedragen als dienstknecht. Een dienstknecht-messias, de zeer linkse 

predikant Ter Schegget noemde zo’n messias ‘een partijganger van de armen’. De eerste volgelingen 

van de weg van Jezus zagen in Hem juist zo’n dienstknecht-messias. Hij kon hun leidsman enkel 

worden doordat Hij eerst lotgenoot was geweest. Hij wilde ten eerste lotgenoot zijn, zelfs ten dode 

toe. Hierdoor komt het begrip ‘messias’ in een heel ander perspectief te staan. Misschien juist ook in 

deze tijd, waarin mensen hun hoop vestigen op de sterke leiders die er voor zorgen dat alles zal 

veranderen en er een nieuwe maatschappij zal komen. De nieuwe messiassen van deze tijd waar 

blind achterna wordt gelopen, waar waarheid en leugen zomaar inwisselbaar zijn. Dat zijn vaak geen 

‘partijgangers van de armen, van de vreemdelingen , de verschoppelingen’. Als advent ons iets leert 

is dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, dat het koninkrijk van God van een andere orde is, dat 

daar andere waarden bij horen, waaronder zeker dienstbaarheid, mededogen, compassie.  Ter 

Schegget heeft het ook nog over wat deze kijk op de messias voor een kerk , voor een gemeente 

betekent. Hij noemt de kerk ‘een leerhuis voor het geweten’. Ik vind dat zelf een hele mooie definitie 

, dat door de kerk je geweten wordt aangescherpt. Waar sta je, waar worden je beslissingen door 

bepaald, je keuzes ? En daarin was bidden voor Ter Schegget, het inleven in deze 

dienstknecht-messias, een oefening in vertrouwen, in je toevertrouwen aan de God van Mozes en 

Jezus. 

 

‘Naar U gaat mijn verlangen’ Ida Gerhardt  vertaalt het als ‘stijgt mijn verlangen’, als een soort 

wierookoffer.  De Latijnse vertaling, zo zijn we ten slotte begonnen is ‘Naar u omhoog hef ik mijn 

ziel’.  Je ziel dat ben jezelf, je diepste zelf is je verlangen.  

Wat het zeker niet is , dat is het verlangen ‘weg van deze harde ingewikkelde wereld, hieraan 

ontkomen, te vluchten in een alternatieve werkelijkheid’.  Dat is niet wat Jezus voordeed en leefde, 

een nieuwe wereld komt vanuit deze wereld,  deze wereld misschien in barensweeën.  Het teken van 

een twijgje uitschietend uit de tronk van een omgehakte boom hoort daarbij. Dat waren de beelden 

die werden gebruikt. Dat lijkt vluchtig , breekbaar, misschien net als de vlammen van de 

adventskaarsen, maar het kan het begin zijn van iets groters. En zou dat ook ons niet moeten 

inspireren, dat al het goede dat gedaan wordt door ons en anderen al iets laat zien van ons 

toekomstige vaderland. Dat je daar bij wil horen, bij die beweging van de mensen van de weg. Altijd 

op zoek naar kleine stukjes wildernis die zullen bloeien als rozen. 

Normaal gesproken zouden we vandaag  Agapé maaltijd vieren. Als ergens een bondige samenvatting 

van messiaans verlangen wordt beleefd is dat wel bij de oorspronkelijke Agapé maaltijd. Een maaltijd 

voor iedereen die bij die beweging wilde horen, arm en rijk waar werd gedeeld zonder onderscheid 

des persoons. Uiteindelijk is die echte concrete Agapé maaltijd geritualiseerd in het avondmaal en 

eucharistie. Bij hoe wij binnen het O.P..  het avondmaal vieren herkennen we heel duidelijk de 

maaltijd waar iedereen zijn plaats in de kring heeft. Ieder hoort erbij ! En je geeft het brood en wijn 

aan de ander. Bij de katholieke eucharistie ervaar ik weer iets heel anders. Het opstaan van je 

zitplaats en naar voren komen vraagt al een keuze. Je houdt je hand op en krijgt een stukje brood 



met daarbij de woorden ‘het lichaam van Christus’.  En dat betekent : dat lichaam van Christus, die 

beweging van mensen van de weg,  ik wil daarbij horen , ik ben van dit gebaar van delen en breken, 

dit liefdesgebaar tegen de honger, tegen noodlot en willekeur. Ik hoor bij dat verhaal over liefde als 

laatste waarheid. En dan krijg je de wijn en de woorden ‘het bloed van Christus’. Net als Jezus 

lotgenoot is geweest, zal ik het misschien ook voor een ander worden. Deze beweging is geen 

beweging die vlucht uit de wereld, maar staat daar midden in. Een keuze voor deze beweging is nooit 

vrijblijvend. En terwijl ik het brood en wijn ontvang en de gesproken woorden hoor, stamel ik : 

afgesproken, amen. Wat betekent, hier ben ik, kome wat komt. Dat het zo mag zijn. 


