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Mijn buurkinderen spelen graag met geweren, met zwaarden. Geen echte hoor, van plastic. 

Maar de geweren knallen wel:   'Pang, pang'.   En de gevolgen zijn heftig: 

'Je bent dood!', roept er soms één. 's Zomers komt er water uit andere geweren. 

Dan schieten ze echt op elkaar. En soms is het lachen. Soms doe ik ook mee: 

Van achter mijn auto: pieuw, pieuw. 

Ook grote mensen gebruiken geweren en zwaarden. Die zijn niet van plastic. 

Die worden gebruikt in een oorlog; om de andere mensen dood te maken. Vreselijk. 

Als dát nou eens op zou houden. Dat mensen niet meer vechten met elkaar. 

Dat mensen lief en aardig voor elkaar zijn. Niet 'pang, pang', maar 'waarmee kan ik je helpen'. 

Dat zal een mooie wereld zijn! Daarover gaat het verhaal vanmorgen. 

 

Lezen: Micha 4:1-5 

Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, 

verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. 

Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. 

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 

Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. 

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. 

Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, 

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 

Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 

voor eeuwig en altijd. 

 

Uitleg 

We zijn geruisloos de tijd van Advent binnen gegaan. Een nieuwe periode; een nieuw kerkelijk jaar. 

Die overgang ging niet met knallen en vuurwerk gepaard. 

Stel je voor. Wij geloven niet dat er boze geesten zijn, die door geknal en felle lichten op de vlucht 

gejaagd worden. 

Dat gelooft u ook niet; maar bij de overgang van oudjaar-naar het nieuwe jaar- gebeurt dat wel degelijk. 

Nee, onze overgang ging zonder opwinding en zonder stress; zonder verwondingen aan ogen en 

handen. 

 

Vier zondagen, en dit is al de derde zondag, bereiden we ons voor op wat met Kerst gevierd gaat 

worden. We gedenken en vieren de geboorte van Jezus. Een verjaardag die we na zoveel jaren, 

zoveel eeuwen, nog gedenken en vieren. Hij die de wereld vrede bracht. 

Wij verwachten de toekomst van God: Een wereld waarin voor alle mensen léven is;  



Advent, noemen we de tijd vóór Kerst.  

Een woord Latijn. Latijn? Ja. Is meegekomen uit de Katholieke Kerk.  

Hebben de beeldenstormers vergeten. Latijn in de kerk van de Reformatie.  

Adventus betekent 'komst'. We vieren de komst van Jezus in onze wereld. 

In de Orthodoxe Kerk in Oost Europa is de Adventsperiode al veel eerder begonnen. 

Hun Adventsperiode duurt 40 dagen. Hé, net zolang als de tijd voor Pasen. Was 40 dagen  

niet een voor de hand liggender periode geweest? 

In de Bijbel komt het zo vaak voor: de veertig dagen (of jaren) als tijd van voorbereiding. 

Lette de westerse kerk even niet op? 

In deze periode worden vaak woorden van een zekere Micha gelezen. 

Ongelooflijk mooi. Ik bedoel deze woorden dat de zwaarden zullen worden omgesmeed  

tot ploegscharen, en de speren worden vermaakt tot snoeimessen. 

Wat een geweldige voorstelling. Wat mooi dat dit gedeelte vaak in de adventstijd aan de orde komt. 

Er is alleen iets heel merkwaardigs aan de hand. Deze woorden staan twee keer in de Bijbel. 

In Jesaja 2 precies hetzelfde stuk. Bijbeluitleggers vragen zich natuurlijk af hoe dit kan. 

Ik heb er een eigen verklaring voor. Ik vermoed dat een priester in Jeruzalem dit geschreven heeft. 

Ene Jesaja kreeg het onder ogen of hoorde het en vond het zó mooi  dat hij het opnam in zijn boek. 

Zonder bronvermelding. Nu zou hij daarvoor beboet worden vanwege plagiaat, maar dat vond men toen 

niet zo erg.  

Maar ene Micha kwam dit óók ter ore. 'Schitterend, deze woorden. 

Om nóóit meer te vergeten!' En ook hij gebruikte de tekst. En zo hebben we het twee keer  

overgeleverd gekregen. Daar kunnen we heel blij mee zijn. Wat een fééstlied! 

Daar moeten we zeker niet overheen lezen! Dat verdient al onze aandacht! 

Wist u dat het afgebeeld is bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York? 

De zwaarden die worden vernietigd. Daar is het helemaal op zijn plaats. 

Alle volken kunnen niet om dit beeld heen: Weg met de zwaarden en de speren: 

Maak er instrumenten van om een land op te bouwen. 

Wie heeft het beeld aan de VN geschonken? In 1958 heeft de toenmalige communistische  

regering van de Sovjet Unie, de regering die in 1956, twee jaar daarvoor, toestemming had  

gegeven voor de inval in Hongarije, zíj hebben dit geschonken. 

Hier kun je heel goed zeggen:  'Verbeter de wereld, begin bij jezelf!'.  

Als dát toch eens waar mocht worden. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard meer opheffen; zij 

zullen de oorlog niet meer leren.  

Als dát toch eens wáár mocht worden. Dit is een droom die altijd nog actueel is.  

Want wat wordt er tot de dag van vandaag gevochten in onze wereld.  

Wat een brandhaarden zijn er. In het groot en in het klein.  

Deze woorden gaan nog meer voor ons leven als we weten onder welke omstandigheden ze werden 

opgeschreven.  

De historische situatie ten tijde van Micha was uiterst bedenkelijk.  

Er hingen donker-zwarte wolken boven Jeruzalem. Er was zó weinig hoop.  

De grootmacht Assyrië rukte met een leger op;  waar zou dit eindigen? 



Een groot gewapend conflict dreigde. De mensen hielden de adem in.  

Als dit maar goed afliep. Als zij het leven maar behielden. Er waren mensen, die de moed verloren 

hadden. En die dat ook rond bazuinden. Dat het einde van de wereld eraan kwam.  

Dat mensen zich maar moesten voorbereiden op een verschrikkelijke tijd.  

En tóen klonk er opeens een ander geluid. Van ene Micha en een zekere Jesaja.  

Micha was boerenzoon, afkomstig uit een dorpje een 35 kilometer buiten Jeruzalem; 

Jesaja kwam uit Jeruzalem. 

Men heeft wel eens gedacht dat Micha een leerling was van Jesaja. 

Maar dit stoelt op geen enkel feit. Ze zijn spreekbuis van een ander denken. 

Ze zingen niet mee in het koor van doemdenkers, maar hebben zulke goede, bemoedigende  

woorden dat het mensen raakt en hen vervult met hoop.  

In plaats van te spreken over oorlog en ellende, hebben zij het over recht en vrede.  

Dat is trouwens wel heel Joods. 

Je kunt in een uitzichtloze situatie zitten en dan tóch spreken over hoop en toekomst. 

Zo schreef iemand op een muur in het getto van Warschau: 

Ik geloof in de zon, ook als deze niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik deze niet voel. 

Ik geloof in God, ook als ik niets van hem merk. 
 

Micha...,   en Jesaja, 

 en waarschijnlijk een priester uit de Tempel, ze hebben het over de goede wegen die álle volken zullen 

bewandelen. Ze zullen naar Jeruzalem komen; om het te verwoesten? 

Néé, om de wegen van de God van Jakob, van Israël te leren. 

Ze zullen inzien dat het roer helemaal om moet. De God van Israël zal hen onderrichten en de weg 

wijzen. 

Dit is toch wel geweldig voorgesteld. Álle volken zullen zich laten richten door de God van Jakob. 

Terwijl niemand een hoge pet ophad van wat er in Israël geloofd werd. 

Ieder volk beschouwde de eigen goden als superieur. Om dat zó onder woorden te brengen. 

Het doet me een beetje denken aan een woord van Dostojevski wat ik ergens tegenkwam. 

Hij schrijft, midden 19e eeuw, en hij meent het echt: 

Weet u wie het enige godvrezende volk op aarde vormen, die de plicht hebben  de wereld in de  

naam van een nieuwe God te vernieuwen en te redden? ‘Het volk van Rusland!' 

De Russen hebben altijd een gevoel van grootheid gehad. Daar zijn ze van doordrongen. 

Wie de ziel van de Russen een beetje kent, weet dat ze dat nog niet kwijt zijn. 

Net als de Turken trouwens. Turken hebben ook een groot superioriteitsgevoel; 

tot moedige dingen in staat. Ik las deze week dat Wikipedia in Turkije taboe is. 

Turken zouden dol zijn op gedrukte encyclopedieën. 

In Turkse encyclopedieën staat dat diverse uitvindingen door Turken zijn gedaan. 

Is dit woord van Jesaja ook zo'n uiting van een superioriteitsgevoel?  En dan niet van macht, 

maar van het idee dat jouw godsdienst op een veel hoger plan staat dan alle godsdiensten van de  

volkeren? Oorlogen, twisten zullen worden uitgebannen als alle volken de God van Jakob kennen. 

Dan zal de gerechtigheid van God klinken. Recht en gerechtigheid. 

Je komt deze gedachte veel vaker tegen in de Bijbel. 



Wat kún je met zo'n mooie gedachte? Waarom wordt dit gedeelte met Advent gelezen? 

Heeft het te maken met de komst van Jezus?  En hoe dan? Men legt het wel zo uit dat met Jezus komen 

een heel nieuwe tijd is aangebroken. 

Maar als je kijkt naar Jezus einde, kun je toch niet zeggen dat het Rijk van vrede en recht  

áángebroken was. Is dit een werkelijkheid die eens aan zal breken? 

In het lied wat we gezongen hebben wordt gezegd: 'Het zal zijn in het laatste der tijden’. 

Bidden we hierom als we zeggen: 'Uw Koninkrijk kome?' 

Is dát het: Je kunt er alleen maar om bídden? Dat alle strijd, alle wantrouwen, alle haat 

mag verdwijnen en er een nieuwe wereld mag ontstaan. Zo ongeveer? 

 

Weet u dat ik heel veel moeite heb met zo'n gedachtegang? 

En ik wil u uitleggen waarom. 

Ik heb mijn hele leven al moeite gehad met het bidden. En dat is ontstaan in mijn jeugd. 

En ik vertel u nu een heel persoonlijk verhaal; misschien herkent u er iets van bij uzelf. 

Mijn vader, hij was ook dominee, nam in 1956 een beroep aan naar Nieuwe Tonge, 

op Goeree Overflakkee. Het was drie jaar na de Watersnood. 

Hij vond dat hij daar naar toe moest. Hij had dit nooit moeten doen, zeg ik nu. 

Hij kon daar gewoon niet tegen. De totaal andere sfeer en beleving. 

Zo doopte hij daar eens een kind in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest; 

wij zouden zeggen dat is keurig; maar de ouderling wilde hem geen hand geven  aan het eind  

van de kerkdienst. Het had moeten wezen: 'In de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heilige  

Geestes'.   Zó stond het in de Bijbel, de Statenvertaling. 

Die ouderling overheerste alles en iedereen. Hij was bekeerd, heette dat in die kringen, 

maar hij had het wel nodig gehad ook, zei men er vaak bij. 

Mijn vader stierf een jaar later, op 56 jarige leeftijd. 

Ik heb vaak gedacht dat hij het daar gewoon niet kon bolwerken. 

Dit gebeuren, en ook de vele verhalen die ik hoorde van mensen die familieleden, vrienden, 

dorpsgenoten hadden verloren in de Rampnacht; in Nieuwe Tonge verdronken er 85 mensen, (in Oude 

Tonge 308)  

Dit alles deed mij denken en misschien ook wel zéggen: 'Deed God dan niets? 

Waarom liet God dit allemaal gebeuren?' Dat zullen de Joden, die weggevoerd werden  

naar Auschwitz ook geroepen hebben: 'Waarom doet God niets? Waarom grijpt God niet in?' 

Veel mensen hadden als verklaring voor de Watersnood de zondigheid van de mensen. 

'.En als ú zich niet bekeert, zult ú evenzo omkomen'.Letterlijk werd dat zo gezegd. 

Wat zijn deze woorden toen vaak misbruikt. 

Men sprak van een God. Niet een God die redt, maar een God die vreselijke dingen laat gebeuren.  

Mensen ervan langs geeft; mensen hun verdiende loon laten krijgen. 

Ik heb nooit geloofd dat God handelend optreedt. 

Woorden of God dit of dat wil dóen, hoeveel van dit soort gebeden zijn er de eeuwen door zo 

uitgesproken, ik kan er echt niet mee uit de voeten. 

 



Het was dan ook heel bevrijdend toen ik een uitspraak van Albert Schweitzer las. 

Ik weet nog dat mijn moeder zei dat hij heel vrijzinnig was. 

Schweitzer was geen domme jongen. Drievoudig gepromoveerd: als medicus, theoloog en filosoof. 

Wij kennen hem van Lambarene, waar hij als tropen-arts werkzaam was. 

Hij schreef eens, en dat las ik:  

Gebeden veranderen de wereld niet. Gebeden veranderen mensen. En ménsen veranderen de wereld. 
 

Wij moeten niet bidden om een rijk van vrede. 

Wij kunnen ons inzetten voor, werken aan een rijk van vrede. 

Wat doen wij om de aarde te veranderen; meer vol vrede te laten zijn? 

 Als wij zeggen dat met Jezus komst veel dingen in een ander licht zijn komen te staan, 

dan moet je daar toch iets van zien, van merken. 

Daar moet toch iets van te horen zijn? 

Als wij geloven dat er iemand gekomen is die iets in gang heeft gezet, dan blijft dat toch niet steken  

bij het zitten onder een versierde kerstboom? 

Het Evangelie verwoordt dat het Jezus te doen was om alle gerechtigheid te vervullen: 

de wereld vól te laten zijn van vrede en wèl-zijn. 
 

Ja, ik denk echt dat de wereld iets van mensen mag verwachten, die zeggen dat ze door Jezus zijn 

aangeraakt. 

Waar verhoudingen scheef zijn verwacht je dat er niet gezwegen wordt. 

Waar miljarden worden uitgegeven aan bewapening, en Nederland doet fanatiek mee, 

we staan zo'n beetje op de 10e plaats van wapenexporteurs. 

 Heel goed voor onze economie. Maar je hoopt toch op een kritische blik van mensen die Jezus willen 

volgen. 

Die kunnen zich daar toch niet zomaar bij neerleggen dat die wapens een en al ellende en dood en 

verderf zaaien? 
 

Ik verbaas me over de (Christelijke) politieke partijen die zich in stikstof en pfas crisis in allerlei bochten 

wringen om hun achterban, hun stemmers, niet teleur te stellen. 

Gaan ze niet uit van prachtige perspectieven, waarin de woestijn, zal bloeien als een roos? 

Helemaal geen gek beeld voor onze aarde.  

Nee, laten we niet blijven steken bij mooie woorden en mooie beelden. 

Laten wij leven in het licht van God; de weg gaan die Jezus ons gewezen heeft. 

Uit zijn op een wereld vol vrede en recht. 
 

Ik wil afsluiten met woorden van Marinus van den Berg. Katholiek priester 

En ik denk dat de woorden zeker in de geest van God zijn, 

 

dat Jezus, waarvan we de geboorte en leven vieren, zich in deze woorden zal herkennen. 

Het zijn net de woorden van Micha maar dan wat concreter ingevuld. 

U kunt ze thuis keer op keer nalezen in deze Adventstijd: 
 



Ik verwacht een nieuwe toekomst waarin alle mensen menselijk kunnen leven. 

Ik verwacht dat steeds meer mensen niet langer zullen berusten in onrecht en geweld. 

Ik verwacht dat steeds meer mensen zullen vragen dat wij met elkaar het leven delen. 

Ik verwacht dat veel verdriet en pijn die nog verborgen zijn aan het licht zullen komen. 

Ik verwacht dat mensen die moesten zwijgen hun mond zullen gaan openen. 

Ik verwacht dat steeds meer mensen duidelijker gaan zien waar macht het nog voor het zeggen heeft. 

Ik verwacht dat steeds meer mensen waardering krijgen voor mensen van verschillende afkomst. 

Ik verwacht dat we op weg zijn naar een tijd waarin vrouwen en mannen elkaar opnieuw waarderen. 

Ik verwacht dat er steeds vaker een beroep zal worden gedaan op openheid en luisterbereidheid. 

Ik verwacht dat het Licht van God veel menselijker en onverwachter onder ons zal komen dan we voor 

mogelijk houden. 

Ik verwacht dat er verrassende dingen zullen gebeuren die ons een nieuw Gezicht van de Goddelijke 

Liefde zullen tonen. 

Ik verwacht dat veel mensen zich hiervoor zullen openstellen, omdat Liefde is wat blijft en licht geeft 

aan al wat nog duister is. 
 

Laten we die kant uitgaan. Het leven zal goed zijn. Het kómt! 

Amen. 

 

 

Gebeden 
 

Wij mogen zo dankbaar zijn dat het ons goed gaat.  

Wij hebben genoeg eten en drinken; wij kunnen eropuit trekken, dichtbij of ver weg;  

Wij hoeven geen angst te hebben dat mensen ons naar het leven staan. 

Wij kunnen in vrede ons geloof belijden en beleven.  

Wat gaat het ons góed.  

Waar hebben wij dit aan verdiend?  
 

Dat het ons gevoelig maakt en laat zijn voor mensen die dit niet kennen.  

Die van alles te weinig hebben of het helemaal niet kennen.  
 

Dat wat de woorden van de Schrift beogen toch werkelijkheid mag gaan worden.  

Dat we gaan delen in plaats van alleen naar ons toe te halen: 

Dat we open gaan open staan naar mensen om ons heen; aandacht en meeleven hebben met mensen 

die moesten vluchten, omdat er in hun land geen leven en toekomst meer was. 
 

Wij denken aan mensen in nood hier in ons midden.  

Zoveel mensen kennen verdriet omdat ze missen wie hen zo lief was.  

Wat is dat moeilijk om los te moeten laten. 

Dat er nabijheid is van anderen die hen steunt en opbeurt.  

Dat herinneringen worden opgehaald en verdriet niet wordt weggestopt.  
 



Wij noemen wie ziek zijn.  

Dat men de kracht vindt om het lijden te dragen.  

Dat er bemoediging mag uitgaan van wie hen nabij zijn.  

Dat wíj oog en hart hebben voor mensen waarvan het leven vol pijn en moeite is. 

Wij bidden voor wie ons regeren. voor onze regering  

Dat ze het wèl-zijn van alle mensen op het oog hebben.  

Dat niet alles erop gericht is om zoveel mogelijk binnen te halen, maar dat het mag dienen 

tot echt geluk van mensen.  

Dat er mensen blijven  die kritische vragen stellen niet uit de weg gaan, 

en open ogen hebben voor misstanden. 
 

Dat geloven voor ons belangrijk blijft. 

Dat we niet fanatiek vasthouden aan de letter, maar dat de geest, de warmte, die de verhalen willen 

doorgeven ons mag doordringen. 

Dat wij iets goeds betekenen voor mensen om ons heen. 
 

God wees ons allen nabij. 

U bent met ons, alle dagen. 

Met uw woorden zegent U ons, 

zij wijzen ons de weg ten goede 

al de dagen van ons leven. 

Amen. 


