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Door God geliefde mensen,

Precies een maand geleden, op 11 november, werd ik voor de derde keer 
vader. Zoals u wellicht weet. En in de voorbereiding van deze preek moest 
ik ineens denken aan de zwangerschap die daaraan vooraf is gegaan. En 
om de rest van mijn preek te begrijpen hoop ik dat u even probeert zich in 
mijn schoenen te verplaatsen. Vanuit mijn schoenen stappen we daarna 
even over in de schoenen van Jozef en uiteindelijk gaat u gewoon weer in 
uw eigen schoenen naar huis...vreest niet zouden ze dan in Bijbelse tijden 
gezegd hebben.

Maar eerst dus mijn schoenen...

Afgelopen jaar was bij ons een wat rommelig jaar: vanaf januari kwam ik in 
gesprek met de beroepingscommissie hier uit Zuidland. Je werk en alles 
gaat gewoon door, maar je bent ook aan het nadenken. Een andere 
gemeente, dat betekent verhuizen, opnieuw ergens je weg vinden, nieuwe
contacten opbouwen, Pieter-Bouke moet voor het eerst naar school en 
dan waren we ook nog eens in blijde verwachting...het was een jaar, zo 
begrijpt u, met veel indrukken. En weet u wat ik mij gedurende dat jaar 
ineens besefte? Het is heel anders met 'nummer drie'. Met de 
zwangerschap van Pieter-Bouke zaten we volgens mij tijdens de 
zwangerschap meerdere keren per week met een boek of met een app 
om daarin te lezen hoe het kindje zich nu weer had ontwikkeld. Je was er 
veel bewuster mee bezig. Je bereidde jezelf veel meer voor op wat je te 
wachten stond. De zwangerschap van Marius ging, nou ja ik ga niet 
zeggen ongemerkt voorbij, maar voor ik het wist was het ineens oktober. 
Waren we verhuisd, gesettled en kwam de uitgerekende datum steeds 
sneller dichterbij. En ik vond het bijzonder om te merken dat die dagen 
voor de bevalling de tijd toch nog enigszins leek te vertragen. Alsof we de 
verloren tijd van de maanden daarvoor nog moesten inhalen.



Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat iets vergelijkbaars mij eigenlijk ook
elk jaar overkomt rond Advent. En als ik de kerkzaal in kijk, dan vermoed ik 
dat ik niet de enige ben. Eind november zetten we in de kerk de blik op 
Kerst. Beginnen we verwachtingsvol uit te kijken naar de komst van het 
kindje dat we met Kerst in ons midden verwelkomen. Maar als we niet 
oppassen zijn we zo druk bezig met alle Sinterklaasdrukte en 
decemberpaniek dat de tijd ons inhaalt. Voor je het weet ís het ineens ook 
Kerst. En dan is het maar de vraag hoe we ons dan hebben voorbereid? 
Gaat het zoals elk jaar? Met een uitgekookt Kerstmenu en een volle 
voorraadkast? Of hebben we daadwerkelijk werk weten te maken van een 
stukje geestelijke voorbereiding? Hebben we, zoals ik eigenlijk in die 
zwangerschap had moeten doen, meegelezen? Meegeleefd met de 
ontwikkeling van het verhaal van dat kind?

Ik trek mijn schoenen even uit. Bij wijze van spreken. 

We gaan het eerst even over Jozef hebben. We gaan even in de schoenen 
of slippers van Jozef staan.

De kinderen hadden het vorige week over Maria en deze week over Jozef. 
We weten niet heel veel over Jozef. Als je goed in de evangeliën leest dan 
komt Jozef daarin geeneens zo heel nadrukkelijk naar voren. De laatste 
keer dat er over hem wordt gesproken is als ze de twaalfjarige Jezus 
kwijtraken in de tempel. Wat weten we verder? We noemen Jozef 
gemakshalve vaak een timmerman, hoewel 'bouwvakker' misschien beter 
de lading zou dekken. Het was iemand die in de bouw werkte. Een veel 
voorkomend beroep in die tijd. En de Bijbel zegt van Jozef dat hij een 
rechtschapen, een eerlijk, mens was. Toen hij ontdekte dat Maria zwanger 
was, was hij aanvankelijk van plan om in het geheim van haar te scheiden, 
omdat hij Maria niet in opspraak wilde brengen. Zo iemand was Jozef.

Ik heb ervoor gekozen om geen lezing aan Jozef te wijden, dus volgt u mij 
even. Op dat punt in zijn verhaal stappen we even in zijn schoenen. Als een
engel aan Jozef in een droom vertelt dat zijn vrouw Maria in verwachting is 
van de Heilige Geest.



Tja...daar sta je dan. Ongemakkelijke schoenen. Voor Jozef geen *'Oei ik 
groei'* of handige app op z'n telefoon waarbij hij kon bijhouden hoever 
Gods plan was. Of nou ja...dat zeg ik nou wel. Weet u wat opvallend is aan 
de houding van Jozef? En waar wij iets van kunnen leren? Sterker nog, 
waar ik u iets uit wil leren? Jozef heeft oog voor het grotere plan van God. 
Want wat heeft de engel hem verteld?

De engel verteld hem dat het kind dat Maria zal baren:
• zijn volk zal bevrijden van hun zonden.
• en dat dóór dat kind God zélf met Zijn volk zal zijn.

  
En Jozef begrijpt dat hij ineens onderdeel is van Gods grote belofte. En 
waarom?

God had beloofd dat Hij reddend zou ingrijpen in de geschiedenis van Zijn 
volk. Dat Hij een Messias zou sturen. We lazen die tekst uit Jesaja 35 
bijvoorbeeld. Een tekst die bol staat van de belofte.

Volk van Israël, houd moed, geef niet op!

Dat soort teksten zat in het DNA van het Joodse volk. En dus ook bij Jozef. 
Er zou een tijd komen dat God Zijn volk zou bevrijden. Zoals Hij hen ooit 
bevrijdde uit Egypte. Zijn volk dat in de tijd van Jozef te maken had met 
Romeinse onderdrukking. Anders dan verwacht, maar toch daar...de 
beloofde Messias. Die ervoor zal zorgen dat plaatsen waar niks wil groeien,
waar dorheid heerst, dat die zullen opbloeien. God werkt daar waar je het 
niet verwacht. Dat zie je in Jesaja 35. Maar je ziet het ook in het verhaal van 
Jozef en Maria. Eenvoudige Jozef en Maria. God die kind wordt. God is daar
waar je het niet verwacht. En Jozef had dat door. Jozef zag al die 
onvervulde beloftes. En als ik u uitnodig om in zijn schoenen te staan. Dan 
wil ik u vragen om met hem mee te kijken. En te dromen.

Jozef wist dat zijn wereld redding nodig had. Hij zág het.



En dan stappen we even uit de schoenen van Jozef en weer in de onze...

Advent is verwachten. Uitkijken naar Kerst. Dromen. En weet u wat ik mij op
deze derde zondag in Advent afvraag?

Durft u nog te dromen?
• Dát de wereld anders wordt?
• Dat blinde mensen kunnen zien?
• Dove mensen kunnen horen?
• Dat wie niet kon lopen, weer zal springen als een hert?
• Dat de wereld weer eerlijk is. Dat God recht maakt wat krom is?
• Durven wij net zoals in dat lied dat we voor de preek luisterden nog 

te dromen van een wereld van vrede?
• Of zoals in de lofzang van Maria: Dat Hij vernedert wie zich verheft en

verheft wie teneergeslagen was?
  
Advent heeft niet zozeer te maken met wat pak 'm beet 2000 jaar geleden 
is gebeurd. Het heeft alles te maken met wat nog gaat gebeuren. Ooit. Het
heeft alles te maken met wat God beloofd heeft. Het heeft alles te maken 
met wat er in deze wereld nog moet veranderen.

Niet voor niets lezen we elk jaar weer in Advent die bekende teksten uit 
Jesaja. Teksten uit de profeten. Teksten van dromers. Omdat onze wereld 
dromers nodig heeft. Omdat onze wereld er niet alleen maar één is van 
welvaart. Omdat we wel zingen over vrede op aarde, maar omdat we ons 
ook realiseren dat die vrede nog niet overal werkelijkheid is. Dit jaar 
misschien ook in Europa realiseren we ons dat meer dan ooit.
Elk jaar weer houden wij als kerk, toelevend naar Kerst, de droom 
levend...dat God ons zal redden. Dat Jezus terugkomt. En dat er dan een 
glorieuze, heerlijke nieuwe tijd zal aanbreken. 

Vrienden, heb geduld, en wacht op de dag dat de Heer terugkomt. 
Luister! In de lente en in de herfst wacht een boer tot het gaat 
regenen. Dan gaat alles groeien, en dan kan hij een grote oogst van
het land binnenhalen. Maar tot die tijd heeft hij geduld. Heb geduld, 
net als die boer, en houd vol!



En hoe langer ik meedraai hier op aarde, hoe meer mensen ik spreek van 
u...des te meer heb ik die droom nodig. Besef ik dat ik de hemel hier niet 
op aarde ga kunnen vinden. En des te meer heb ik die oproep om vol te 
houden nodig. En ik denk dat dat ook voor u geldt.

Jozef leefde met die droom. De droom die hem doorverteld was uit Gods 
woord. Ook wij hebben die droom. En als we vandaag iets mogen zien in 
de lezingen en in het verhaal van Jozef...dan is het wel dat God op een 
onverwachte manier en op een onverwachte plek zich laat vinden. Als 
advent verwachten is...verwacht dan het onverwachte. Laat u nooit 
ontmoedigen. Houd moed. Blijf altijd geloven in de kracht van druppels op
gloeiende platen. Heb vertrouwen in de kracht van kleine zaadjes die 
ontkiemen in barre wintergrond. 

Ik zei het al aan het begin. Ik kan heel goed begrijpen als advent u ook 
maar een beetje overkomt. Afgelopen jaar had ik een beetje hetzelfde met
het toeleven naar de geboorte van Marius. Maar ik weet ook uit ervaring 
dat het mogelijk is om die knop om te zetten. Om de tijd nog te laten 
vertragen. En om je te richten op wat komt. En wat belangrijk is. En dat is 
wat we gaan doen. Samen. In de weken die nog komen.

Amen!


