
Fonteinkerk, 6 december 2020 (Tweede Advent) 
Lezingen: Maleachi 3:1-5 en Johannes 1:19-29 
 
Alsof het leven al niet moeilijk genoeg is! In vrijwel iedere Adventsperiode krijgen we 
onheilsprofeten op het rooster, horen we dreigende woorden van Godsmannen die ons het 
oordeel aanzeggen. Als we vandaag over het optreden van Johannes de Doper uit Mattheüs 3 
hadden gelezen, dan hadden we Johannes horen roepen: “De bijl ligt al aan de wortel van de 
boom; iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen!” 
We lazen uit Maleachi. Maleachi heeft het over het vuur van de smid en het loog van de wol-
wasser, 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…! Alsof het leven al niet 
moeilijk genoeg is! 
 
Maar wellicht zitten er in die dreigende taal toch elementen die ons verder kunnen helpen. Die 
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; we 
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 heel 
goede boodschap. Wij hebben vaak de neiging om niet zèlf over ons leven na te denken, maar 
gewoon de mode te volgen, met de massa mee te lopen, en te voldoen aan de verwachtingen 
van anderen. Wij vinden onszelf zo mondig, maar volgen vaak de stem van de maatschappij, 
de stem van onze ouders of de stem van de reclame. 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 willen? Begrijpen we dat we zèlf verantwoordelijk 
zijn? Het is goed nieuws, dat die profeten ons leven wèl serieus nemen. 
 
Een tweede element: deze profeten proberen van ons eenvoudige mensen, mensen uit één stuk 
te maken. Ze wijzen ons op onze gespletenheid. Maleachi verwijt de mensen dat zij aan God 
hun offers brengen en hopen op zijn gunst, terwijl zij ondertussen hun vrouw bedriegen, hun 
arbeiders uitbuiten, en géén oog hebben voor het lot van weduwen en vreemdelingen. Ook 
verwijt hij de priesters en de levieten dat zij ogenschijnlijk trouw en stipt de offers in de 
tempel opdragen, maar daarvoor gestolen en zieke dieren gebruiken. Het is tweeslachtig; ze 
dienen God niet met hun hele hart, met hun hele bestaan. In Mattheüs 3 verwijt Johannes de 
geestelijke leiders dat ze zich op Abraham en de traditie beroepen, maar géén goede vruchten 
dragen. Het dienen van God is iets uitwendigs, iets van de buitenkant geworden; het hàrt van 
de mensen klopt er niet meer in. De profeten roepen ons op om weer met hart en ziel te gaan 
geloven en bestaan. Daarmee geven zij ons een kans om weer eenvoudig onszelf, authentiek 
te worden. Bedenk eens hoeveel dingen in ons leven wij doen vanuit oneigenlijke motieven.  
 
Hoe we keihard werken en altijd maar druk bezig zijn, niet omdat we dat werkelijk zo graag 
doen, maar omdat we daarmee hopen te voldoen aan allerlei verwachtingen. Hoe we geld 
weggeven, niet omdat we zo begaan zijn met mensen, maar om in eigen en andermans ogen 
voor een fatsoenlijk en sociaal-voelend mens te kunnen doorgaan. Ik bedoel maar: de warmte, 
de hartstocht verdwijnt uit ons leven, als we op teveel gebieden halfslachtig, vanuit onzuivere 
motieven leven. Probeer te zijn wie je werkelijk bent, zoals God jou bedoeld heeft. Mensen 
komen hier vaak pas aan toe na een ernstige crisis, na een ziekte, een ongeluk of een grote 
schok. “Wie ben ik eigenlijk, en wat wil ik met mijn leven, en wat vind ik nou werkelijk 
belangrijk?” Dan ga je op zoek naar de kern, naar wat je met hart en ziel wilt doen en denken, 



naar wat je hart verwarmt. De profeten dagen ons uit om vanuit die kern, die eenvoud te 
leven. 
 
Tijdens de jaarlijkse sedermaaltijd, bij het herdenken van de bevrijding uit Egypte, laten 
gelovige Joden altijd een stoel vrij voor de profeet Elia. Als de Messias nadert, zal eerst de 
profeet Elia verschijnen om zijn komst aan te kondigen. In de liturgie van de sedermaaltijd 
wordt het gedenken van slavernij en bevrijding dus verbonden met de komende verlossing 
van de wereld. Het verlangen naar de verlossing mag nooit ontbreken, en daarom moet je 
altijd rekening houden met de komst van Elia. 
 
Ook Maleachi probeert in ons het verlangen wakker te houden. 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 (3:23-24) 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.  
Ook in de discussie tussen Johannes en de priesters voel je het verlangen naar de verlossing. 
“Ik ben niet de messias,” verklaart Johannes. En dan vragen ze aan Hem: “Bent u dan Elia?” 
Want Elia is de profeet die de voorbode, de heraut zal zijn van de messias. En als Johannes 
een dag later Jezus ziet aankomen, roept hij uit: “Daar is het lam van God, dat de zonde van 
de wereld wegneemt.” Ook Johannes keek dus reikhalzend uit naar de verlossing van de 
wereld. Hier in het Johannesevangelie lijkt alle nadruk te vallen op het verlangen naar de 
toekomst, en lijkt de boeteprediking geheel te zijn weggevallen. Maar ook in Mattheüs 3 staan 
al die oordelende en dreigende woorden in dienst van de nabije toekomst. “Het Koninkrijk 
van de hemel is nabij!” zegt Johannes daar. Uiteindelijk zijn al die oproepen tot bekering en 
aankondigingen van het oordeel niet bedoeld om de mensen klein, schuldig en verslagen te 
maken, maar om hun ogen op het komende Koninkrijk te richten, zodat ze weer met hart en 
ziel naar de toekomst leren verlangen. 
 
In een van zijn vele boeken noemt de schrijver en monnik Anselm Grün het verlangen onze 
belangrijkste spirituele kracht. Het verlangen zit in alles wat wij doen, zeggen en denken. Het 
verlangen is het begin van alles. Zelfs onze boosheid, onze teleurstelling, ons verdriet en onze 
angst, - het is allemaal te herleiden tot een verlangen naar iets of iemand. Zonder verlangen 
zou er geen leven of samenleven mogelijk zijn; alles zou tot stilstand komen. Anselm Grün 
zegt zelfs: “Zonder verlangens sterft de ziel.” Het verlangen opent mijn ogen voor het nieuwe 
begin, een nieuwe toekomst, een nieuwe wereld. Zolang de ziel hier op deze aarde leeft, heeft 
zij verlangens nodig die haar motiveren om verder te gaan op haar innerlijke weg. Verlangen 
voedt ons, sterkt ons op onze weg. Zo zag ook de Oostenrijkse schrijver Arthur Schnitzler het: 
“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. En daarom hebben we nog altijd profeten nodig. Profeten die ons met hun 
woorden (soms dreigend, soms uitnodigend, maar altijd richting wijzend) naar de kern willen 
brengen, de kern van ons verlangen en de kern van ons bestaan. 
 
Het verlangen houdt ons gaande, en houdt de toekomst open. Het verlangen wijst mij de weg, 
naar mijn bestemming, naar God… Omdat het leven al moeilijk genoeg is! 
 
 


