
1 

 

Adventskerk, 4e Advent 18 december 2022, Jesaja 42,1-7 en Lukas 2,22-40 

 

1E
 DEEL,  

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

 

Het is een beetje raar om een week voor Kerst al over het Kerstkind te spreken, hoe zijn ouders 

hem ‘opdragen’ in de tempel. Het is toch nog Advent, we zijn toch nog aan het verwachten?  

 

Toch gaat dit verhaal helemaal over ‘verwachten’. Want we ontmoeten twee mensen die al heel 

lang verwachten. En die ons - haastige mensen van de 21e eeuw - vóórhouden hoe je dat doet -

verwachten. 

 

Verwachten is in diepere zin je openen voor het onverwachte. Voor wat je niet meer had durven 

dromen. Misschien is je verwachting ‘dat het goed komt’, maar hoe het goed komt, is een 

verrassing - gróter dan wat je verwacht.  

 

Verwachten gaat ook over wat je niet zelf bedenkt. “Iets van hoop dient zich aan. Uitzicht op 

een bestaan volkomen. Ontdaan van alle rouw, alle pijn, alle verdriet”.1 Daar gaat dit verhaal 

over. 

 

 
1 E.J. de Wijer, Woord en Dienst december 2022 
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#1 Jozef en Maria brengen hun kind naar de tempel. ‘Naar God’. Want een kind heb je niet 

‘gemaakt’, maar ‘ontvangen’. Het leven is een geschenk en je komt de gever bedanken. En niet 

alleen dát. Je verbindt het nieuwe mensenleven aan de gever, aan de bron van liefde en recht. 

Het kind is niet alleen van jou, vader of moeder, het behoort toe aan deze liefde en zó aan de 

hele mensheid. U ziet hier het aanbieden in handen van de priester. 

 
#2 Jezus is een Joods kind. De Tora van Mozes vraagt om deze toewijding. Een mensenleven 

is heilig. Het hoort bij God. En via God hoor je bij de mensen die je in je leven zult ontmoeten.  

 

Er is in het Oude Testament geen inniger uitspraak van God over zijn mensen te vinden dan 

waar Hij zegt: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen’, d.w.z. uit de macht van de farao, uit de 

macht van elke slavernij, heb ik mijn kind gered om het méns te laten worden.  

 

Wij horen bij God. Niet bij macht, geweld, onderdrukking, uitbuiting of discriminatie. 
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#3 Ik vind daarom dit schilderij van Rembrandt (we zullen veel van hem zien vandaag) zo 

prachtig. Hij schildert een enorme tempel. Zo hoog dat de rijk bewerkte machtige zuilen hoog 

boven de mensen in het duister verdwijnen. Het maakt hen klein. 

 

Rechts, meer naar achter en vooral hoger op trappen en bordessen, zitten eveneens in het donker 

de hoge piefen, de priesters en prelaten met hun hoog boven de mensen uittorende macht.  

 

Maar dát is voor God niet wat met heilig bedoeld is. Liefde is heilig. Nabijheid is heilig. 

Ontroering en ontferming zijn heilig, zoals bij de oude Simeon, die hier Jezus in zijn armen 

ontvangt. Het is maar klein en dicht bij de grond, het lijkt niks verheven - maar er valt wel het 

goddelijk licht op! Alleen liefde kan licht uitstralen. De rest is donker. 
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#4 Wij vergeten te vaak dat wat ‘heilig’ is dichtbij gebeurt. Tussen mensen. Gewone mensen. 

Aan een rabbi werd door een leerling een vraag gesteld: “Vroeger waren er mensen die God 

van aangezicht tot aangezicht zagen. Waarom zijn die er vandaag niet meer?” De rabbi 

antwoordde: “Omdat vandaag niemand zich meer zo diep wil bukken”. 

 

In ongenaakbare hoogte de priesters. Beneden een moeder en een kind en een ontroerde oude 

man, met tranen in zijn ogen, al zijn hoop ziet hij oplichten in het kind in zijn armen. Dat is 

alles. Het leven zoals de lieve God het bedoelt - in een paar krassen. 

 

===MUZIEK=== 
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2E
 DEEL,  

 
#5 We hoorden de verwachting van Jesaja: een dienaar van Gods liefde. Hij zal de volken het 

recht doen kennen. Maar zonder op zijn strepen te staan. Schreeuwt niet, scheldt niemand uit, 

breekt niet áf, is geen cynicus die het beetje hoop en de paar goede bedoelingen onder de 

mensen in twijfel trekt of belachelijk maakt.  

 

Nee, als hij het over liefde en recht heeft staat hij helemaal in dienst van die liefde en dat recht. 

Hij is daar ‘zuiver’ in, oprecht. Hij houdt niets achter. Het doel heiligt niet de middelen, het 

doel ís het middel. Of dat haalbaar is, vragen wij - en dat weet ik niet. Maar het is wel een 

verademing om in deze cynische wereld dit weer te horen. Dat een mens dienstbaar mag zijn 

aan Gods liefde.  

 

En het te zien: die oude man die door de knieën gaat om een kind in de armen te sluiten in wie 

hij dit allemaal ziet. Zo dient de oude man de liefde en hij verwacht niet minder dan dat dit kind 

dat ook zal doen. 
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#6 Ik weet niet of ik Rembrandt goed begrijp, maar in het licht van het voorgaande maakt 

Simeon, met het kind aan zijn borst, zich heel klein. Een mens die kan zeggen: ‘het gaat niet 

om mij, maar om de geboorte van nieuw leven’ - en dáárin gaat het ook helemaal over Simeon. 

Hij voelt zichzelf herboren, vrij vooral van alles wat er aan ons trekt, alles wat macht over ons 

leven uitoefent en verhindert onbekommerd lief te hebben. Hij ziet redding daaruit. Hij ziet het 

voor íéder die zó ‘vrij kan gáán, in vrede, het leven in of de dood tegemoet.  
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#7 Is dat niet té zoet? Het leven is toch te hard dan dat je kunt zeggen ‘lief zijn voor elkaar’ is 

voldoende?  

 

Dat weet Simon zelf ook. ‘Ja, ik vestig al mijn hoop op dit nieuwe leven, dat het vrij kan zijn 

om hoop te verspreiden. Maar die hele dienaar van Gods liefde, zoals Jesaja die schetst, die zal 

ook velen tegen zich in het harnas jagen. Velen zal hij kunnen helpen, velen zullen over hem 

vallen. Het zal op het scherpst van de snede zijn wat hij te melden heeft en zal doén’, zegt hij 

tegen Maria. ‘Alsof een zwaard door je hart steekt’.  

 

In de iconografie resulteerde dit tot de verbeelding van Maria als ‘moeder van smarten’; maar 

liefst zeven zwaarden doorsteken haar hart.  
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Er is geen enkele reden om optimistisch te zijn. Maar wel om hoopvol te zijn aangaan de liefde 

van God, die zich laat zien in zulke mensen in, ‘dienaren van vrede’. 

   

===MUZIEK=== 

 

3E
 DEEL,  

 
#8 ‘Zien’ is een sleutelwoord. Maar dan wel - zoals de Kleine Prins dat noemt - zien met de 

ogen van je hart. Het is midden in onze rauwe werkelijkheid je daarop niet blind staren, maar 

er bovenuit of doorhéén te zien naar wat er aan liefde en recht mogelijk is. Vandaar vaak bij 

Simeon die blik omhóóg.  
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#9 Bij deze ets denk ik dan ook: hij ziét omhoog, naar het licht dat op hem valt, maar hij verheft 

zich niet. Integendeel. Nog steeds geknield bewijst hij alle eer aan het meest kwetsbare leven 

dat er is, aan dat van een pas geboren kind. Hij zoekt het volledig in de eenvoud van het zelf 

nieuw geboren worden. 

 

Dat kan je van de hoge heren hier niet zeggen, die zich hier letterlijk gróót maken (Rembrandt 

overschrijdt alle grenzen van perspectief om dat duidelijk te maken).  

 

Misschien kun je zeggen: dat voor het oog omhoog kijken is in wezen het aftasten van jouw 

hart naar wat mensen kan optillen uit hun pijn en verdriet, hen kan verheffen boven 
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moedeloosheid en verslagenheid, hen kan laten opstaan uit de diepte waarin ze terecht zijn 

gekomen.  

 
#10 Nergens zie je precies dít geconcentreerder dan hier. Onze blik ziet niets anders dan de blik 

van Simeon, die met half gesloten ogen, diep van binnen ziet wat onzichtbaar is - het leven van 

een mens dat als een licht is voor velen; die blinden de ogen opent en gevangenen bevrijdt uit 

hun duister…  

 

Willem-Jan Otten schrijft hierover: “Wat Rembrandt ons met zijn feilloze gevoel voor het 

onzichtbare laat zien is: het moment waarop een man die zijn hele leven heeft gehoopt, en 

gehoopt, zijn hoop vervuld ziet zijn, en dit tot zich door laat dringen”. 
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Het schilderij is gevonden in zijn atelier de dag nadat Rembrandt was overleden. Dichter bij 

Simeon kun je niet komen: met de ogen van je hart aan je dood voorbij een verwachting 

koesteren en nalaten… 

 

===MUZIEK=== 

 

4E
 DEEL,  

 
#11 En dan is er Hanna, de profetes. Sinds mensenheugenis weduwe. Altijd in de tempel met 

haar gebed en vasten. Ook dat is dienen, zegt Lukas. Van jezelf afzien naar hoop en 

verwachting.  

 

Ze verschijnt hier rechts in beeld met - zoals vaker op afbeeldingen van haar - papier en tekst 

in haar hand. Ik heb nog niet ontdekt waar dat vandaan komt, maar kennelijk speurt ze de teksten 

af naar aanknopingspunten voor het hier en nu. ‘Het staat geschreven en ik zal meemaken dat 

het gebeurt ook!’.  
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#12 Uitermate boeiend dat Rembrandt haar schildert als zijn moeder, lezend in dat boek dat 

hoop en verwachting kan brengen. Alsof Hanna dat kind van de verwachting zélf probeert te 

baren. Om moeder te worden van hoop onder de mensen. 
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#13 Hanna’s wachten en verwachten schept zoveel ruimte in haar dat ze zich naar dat kind toe 

laat gidsen en er net als Simeon vanuit haar intense verwachten oneindig veel meer in ziet dan 

er op dat moment met een ‘gewone blik’ te zien valt. Maar ja, zegt Rembrandt, het is dan ook - 

wanneer wij goed kijken - niemand minder dan een engel die haar daarop wijst. 
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#14 En ook hier - maar nu is het de Heilige Geest, in de gestalte van een duif - die haar naar het 

kind toebrengt en haar gedachten helpt vormen aangaande wat ze ziet. Méé met het licht van 

de liefde dat van boven op haar valt.  

 

Al haar ervaringen: haar korte vreugde en haar lange verdriet, haar afstand van wat een 

‘normaal’ leven bevonden wordt, haar eenzaamheid - maar tegelijkertijd haar altijd intense en 

verwachten van wat hoop is, komt hier naar buiten, als een boreling van hoop. 
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#15 Fier steekt ze hier haar preekje af. 2022 jaar later hebben we het er nóg over…. 

 

===MUZIEK=== 
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#16  ‘Een licht dat geopenbaard wordt aan de volken’, zei Simon, dát is er volgens hem hier 

aan de hand. Hij heft het kind omhoog en de muren wijken, deuren gaan open - dat is wat je 

hier zou kunnen zien. 

 

Blijft deze liefde beperkt tot de tempelmuren? Nee. Tot de grenzen van het volk Israël. ‘Nee’, 

zal het Evangelie verkondigen. Blijft het beperkt tot de kerk? Nee, het licht schijnt rechtstreeks 

voor alle volken. 

 

Gabriël Smit dichtte ooit over ‘wát zou Simon gezien kunnen hebben’. Het gaat zo: ‘Er bloeit 

een nieuwe ruimte open, liefde zelf groet alle dingen in de kamer, de narcissen op de tafel 

rekken zich en voorzichtig openen ze verder hun kelken, het raam geeft meer dan winterlicht, 

over alles zweeft de zekerheid van een waarachtig beginnen. Ik denk: dit begon Simeon te 
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zingen, dit is het heil voor alle volken, dit weten dat er altijd, tegen alles in, toch liefde in liefde 

kan zijn, voor alle mensen die waarachtig leven…’. 

 
#17 Het kind wordt opgetild, aangereikt en in armen ontvangen. Maar kijk, de reikende en 

ontvangende armen beperkten zich niet tot binnen de lijst van het schilderij. Zo dadelijk wordt 

het kind ook ons in handen gegeven, een nieuw leven in onze armen gelegd… 
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#18 Het bereikt alle volken. Niet als missie of zending. Niet: ‘zij geloven ook’. Nee, deze liefde 

gelooft in alle volken. Culturen. Mensen van goede wil. Godsdiensten. Godsdiensten? Ja, in al 

die feilbare, krakkemikkige of juist machtsdronken instituten die zich met de hemel pogen te 

bemoeien. Allemaal. Gods liefde weet er wel raad mee. 
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#19 Moge het zó zijn - Amen 

 

=== INTERLUDIUM=== 


