
Fonteinkerk, 9 december 2018 

Lezingen: Maleachi 3:1-5 en Lucas 3:1-9 + 18 

 

In haar jonge jaren was mijn moeder kleuterleidster. Omdat zij werkte op een christelijke 

school in Maassluis, was zij gewoon om de dag te openen met een Bijbelverhaal en een 

gebed. Op een dag deed zij onder het gebed even haar ogen open, en ontdekte dat een van de 

kinderen belangstellend naar haar zat te kijken. Het was eind jaren ’40, en in die dagen was 
dat nog een grote zonde. “Pas op hoor,” zei mijn moeder, “God ziet alles, en Hij weet óók dat 
jij nu zit te kijken onder het bidden.” Waarop het jongetje wit wegtrok van schrik en meteen 

zijn ogen toekneep. Hij had natuurlijk kunnen zeggen: “U staat zelf toch ook te kijken?”, maar 
dat deed een kleuter in die tijd nog niet. Nog jaren daarna had mijn moeder er last van: ze had 

een kind bang gemaakt met God, en dat ging lijnrecht tegen haar eigen principes in. 

 

In de jaren ’60 gingen we vaak op vakantie naar Zeeland. Op een zondag gingen we naar de 
kerk in Oostkapelle, en daar hield de dominee een onversneden donderpreek vol hel en 

verdoemenis. Mijn broers en ik waren nog klein, dus de inhoud van de preek ontging ons, 

maar we voelden wel aan dat de sfeer niet helemaal pluis was. Na de dienst nam onze moeder 

ons op het kerkplein even terzijde, en ze zei: “Jongens, wat er ook gebeurt, - laat je nóóit bang 

maken door zo’n vent. God houdt veel van mensen, en die hel: die bestaat helemaal niet!” Dat 

was in onze geloofsopvoeding een duidelijke mijlpaal. 

 

Ooit was angst voor God een belangrijke reden om te geloven en naar de kerk te blijven gaan. 

Vandaag de dag praten we er in onze kerken vrijwel nooit meer over, over een strenge, oorde-

lende God. Wij stellen ons God liever voor als een lieve, zorgzame Vader die misschien niet 

alles goed vindt, maar wel alles begrijpt. God houdt van alle mensen en vergeeft ons altijd, 

hóé ons leven of onze levenshouding er ook heeft uitgezien. Je mag je dan wel afvragen in 

hoeverre dit beeld van God als minzame Sinterklaas nog past bij de God uit de Bijbel, de God 

die de mensen hartstochtelijk liefheeft en daarom ook hun daden hartstochtelijk serieus neemt. 

 

Wat we er verder ook van mogen denken, - de twee profeten die wij vandaag horen spreken 

hebben het onmiskenbaar over een oordeel. “De bijl ligt al aan de wortel van de boom; iedere 
boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen!” horen we 
Johannes de Doper dreigend zeggen. Maleachi heeft het over het vuur van de smid en het loog 

van de wolwasser, waarmee alle onzuiverheid uit zilver en wol zal worden weggebrand en 

weggebleekt. Zo kennen wij ze toch, die profeten? Ruige mannen in mantels van kameelhaar, 

die roepen dat wij ons moeten bekeren en ons leven moeten beteren, want anders…! Je zou je 
kunnen afvragen of hun boodschap nog van deze tijd is. Accepteren wij dat nog, dat deze 

Godsmannen zich met ons leven bemoeien, ons een schuldgevoel aanpraten en ons de wet 

voorschrijven? Past hun verhaal wel bij onze moderne levenshouding waarin we zelf wel 

bepalen wat goed voor ons is en welke keuzes we maken? 

 

Ik ben toch van mening dat er in hun optreden elementen zitten die ons verder helpen. Hun 

strenge woorden betekenen in elk geval dat ons leven volkomen serieus wordt genomen. Voor 

deze profeten (en blijkbaar ook voor God) dóét het er toe, wat wij zeggen en wat wij doen. 

Wij worden aangesproken als verantwoordelijke mensen. We horen de verwachting dat ons 

leven iets oplevert: goede vruchten, een oogst van geloof, hoop en liefde. Dat is eigenlijk een 

bijzonder goede boodschap. Zo lazen we het ook letterlijk in vers 18: “Op deze en andere 
wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het GOEDE NIEUWS.” Het gaat 
niet om dreigen of angst aanjagen, maar om het brengen van goed nieuws. Het is goed nieuws 

dat wij uitgedaagd worden, opgeroepen om ons bestaan serieus te nemen. Wij hebben vaak de 



neiging om niet zèlf over ons leven na te denken, maar gewoon met de massa mee te lopen en 

te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Wij vinden onszelf zo individualistisch en zo 

mondig, maar volgen vaak de stem van de maatschappij, die zegt: “Jij moet wat bereiken in 
deze samenleving; jij moet hogerop komen.”  We volgen de stem van onze ouders, die zegt: 
“Voldoe aan onze verwachtingen, want anders zijn wij zo teleurgesteld…” We volgen de 
stem van de reclame, van de mode, van onze vrienden en bekenden. Als wij niet uitkijken, 

passen wij ons kritiekloos aan aan wat anderen goed voor ons vinden. Maar wat vinden we 

zèlf? Hebben wij de moed om na te denken over wat we zèlf belangrijk vinden? Begrijpen we 

wel dat we altijd zèlf verantwoordelijk zijn? Het is goed nieuws, dat de profeten ons leven 

serieus nemen.  

 

In de krant van afgelopen vrijdag schreef een columnist: “We zijn samen de pineut in een 
wereld waarin regeringen louter nog geloven in de God van Winst en Groei tegen Elke Prijs, - 

en de multinational is zijn profeet.” Dat is een profetisch geluid in een samenleving waarin 

alles (zelfs de zorg voor elkaar) wordt bekeken door de bril van financiële haalbaarheid, 

maakbaarheid en winst. Ik weet niet of het zou helpen als we allemaal met gele hesjes aan 

naar het Binnenhof zouden marcheren. Maar we zouden wat luider ons verlangen kunnen uit-

spreken naar een maatschappij die zorgzamer, toleranter, inclusiever en hartelijker is. 

 

Lucas begint zijn hoofdstuk met een opsomming van machtige mannen: hij heeft het over 

keizer Tiberius en Pontius Pilatus, over koning Herodes en zijn vorstelijke broers, over de 

hogepriesters Annas en Kajafas. Ook toen al werd het leven van mensen bepaald door mannen 

met macht. Dan begint God iets te zeggen. Tegen wie, tegen die machtige mannen? Zeker 

niet: God spreekt in de woestijn tot Johannes. Johannes moet de mensen gaan oproepen tot 

inkeer. Is dat de poging van een strenge God om kleingehouden mensen nog kleiner te 

maken? Alleen al de locatie laat zien dat daar géén sprake van kan zijn. Johannes moet gaan 

spreken en dopen in de Jordaan. Voor het volk Israël was dat ooit, toen ze als vrije mensen uit 

Egypte kwamen, de grensrivier van het beloofde land. Het is alsof Johannes bedoelt: “Ga nu 
nog eens door deze grensrivier, ga door het water en begin een leven dat werkelijk past bij een 

land van melk en honing. Keer terug naar de vrijheid die God jullie gegeven heeft. Leef als 

vrije mensen en gun elkaar die vrijheid!” Dat het Johannes om goed nieuws te doen is, blijkt 
ook uit het citaat van Jesaja: “Al wat leeft zal zien hoe God redding brengt!”  
 

Met hun stevige taal willen de profeten ons dus geen angst aanjagen, ons niet kleineren, maar 

onze ogen openen voor de toekomst. Ondanks zijn harde woorden belooft Maleachi de komst 

van een gezant, een bode van de Heer “naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar 

wie jullie verlangen…” Wellicht bedoelt hij met deze bode de profeet Elia, die hij noemt in de 
laatste regels van zijn boek. Elia zal komen vlak vóór het einde der tijden en hij zal ervoor 

zorgen “…dat ouders zich verzoenen met hun kinderen, en kinderen zich verzoenen met hun 
ouders.” Maleachi richt onze ogen en onze harten op de toekomst, op de dag van de Heer, een 
wereld van verzoende mensen. Over die toekomst praat ook Johannes, als hij wijst op de 

komende Messias. Neem je bestaan serieus en ruim alles op wat jou verhindert om te leven als 

een kind van God. Aan God zal het niet liggen: Hij is tot vergeving en verzoening bereid. 

 

Eens zei de schrijver Arthur Schnitzler: “Onze ziel wordt gevoed door verlangens, en niet 

door de vervulling ervan.” Het verlangen doet ons begrijpen wat Advent eigenlijk is: een tijd 
om je verwachtingen af te stemmen op Gods toekomst. Advent brengt ons bij de kern van het 

goede nieuws: we mogen uitkijken naar een Kind, een nieuw begin, een nieuwe toekomst. 

In Egypte aten de Joden hun uittochtmaaltijd, staande aan de “tafel van het verlangen”. Het 
was hun te doen om vrijheid, een leven zonder vernedering, de geborgenheid van een eigen 



land. Maar het Joodse volk heeft altijd geweten dat dit verlangen niet kán en mág worden 

vervuld, niet in dit aardse bestaan. Nog altijd zeggen Joden tijdens de Paasmaaltijd tegen 

elkaar, óók als ze allang in Jeruzalem wonen: “Volgend jaar vieren we dit in Jeruzalem!” Als 
wij straks dus in de kring staan om brood en wijn te delen, laten we dan denken aan het 

verlangen dat naar Gods toekomst wijst. En laten we ons eigen leven nog eens beoordelen: is 

er in ons doen en laten al iets van die toekomst zichtbaar? Ook dat zou goed nieuws zijn! 


