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PREEK   KRIJTBERG   ZONDAG, 10 DECEMBER, 2017 

over Jesaja 40, 1-5 en 9-11. 2 Petrus 3, 8-14 Marcus 1, 1-8 

 

Wat 'n merkwaardig heerschap moet die Johannes de Doper geweest zijn, beste mensen. Hij leefde 

in de woestijn, zag er niet uit in z'n kamelenvel, vast gehouden met een leren riem om zijn middel. En 

zijn menu van sprinkhanen lijkt me op z'n best weinig aantrekkelijk. En toch, Marcus vertelt dat volk 

vanuit heel Judea en al de inwoners van Jerusalem naar hem toe trokken. Dat mag dan een beetje 

dichterlijke overdrijving zijn, maar het blijft een feit dat mensen zich in grote getalen door hem 

aangetrokken voelden. Ze wilden hem horen spreken en zich door hem laten dopen. Om het mooie 

verhaal hoefden ze het niet te doen. Hij riep hen toe dat de Messias in aantocht was, Gods belofte 

voor zijn volk. En dat het dus hoog tijd werd zich op die komst voor te bereiden. Beter je leven, riep 

hij. Laat je duistere verleden achter je. Omkeren moet je, maar daar houden de meeste mensen niet 

zo van. Kom tot inkeer, jullie zijn allemaal zondaars! Kom hier in het water en erken je zondigheid. 

Dan zal God vergeving schenken en kun je beginnen aan een nieuw leven waar plaats zal zijn voor de 

Messias die er aan komt. 

De geschiedenis van het volk van God kent heel wat gezanten zoals Johannes de Doper. De profeten 

kwamen, de een na de ander. Die richtten zich tot het volk in Gods naam. Die riepen hen tot de orde, 

wanneer zij afgewaald waren van het smalle pad van het verbond. Zij herhaalden steeds dat God hén 

beschermt die zich hielden aan zijn wet. Zij waarschuwden dat ontrouw jegens Gods verbond 

onherroepelijk zou eindigen in rampspoed. Maar onze God is barmhartig voor ieder terugkeert naar 

zijn liefde. 

In onze eerste lezing vandaag toont Jesaja zich bijna teder jegens Jeruzalem. Troost spreekt hij het 

volk toe en roept het op een weg te bereiden voor de Heer. Ieder dal moet worden gevuld en iedere 

heuvel geslecht. Ieder obstakel, dat de komst van de Heer belet, moet worden opgeruimd. Hij zal 

komen om jullie als een herder te omzorgen. Als 'n lam zal Hij jullie in zijn armen dragen. 

Op een of andere manier moet deze boodschap beantwoord hebben aan een inwendig verlangen 

van de mensen. Ze zouden nooit er op uit zijn getrokken en hun dagelijkse besongnes hebben 

achtergelaten als zijn niet hadden verwacht iemand of iets te vinden waar ze in feite al lang naar 

hadden uitgezien. Inderdaad het leven was zwaar in die tijd. En door hun geloof hadden ze weet van 

de belofte dat God hen een redder zou zenden die voor zijn volk gerechtigheid zou brengen en vrede 

en voorspoed. Ze trokken er op uit, naar Johannes de Doper met de hoop in hun hart, dat Hij dat wel 

zou kunnen zijn. 

Maar Johannes bindt er geen doekjes om: "Nee, lieve mensen, Die Komende ben ik niet! Er komt 

iemand na mij die machtiger is dan ik ben. Hij zal jullie niet met water dopen zoals ik dat doe. Hij zal 

jullie dopen met de Heilige Geest. En Jezus is gekomen. En Johannes wees Hem aan en zei: "Kijk daar, 

het Lam Gods." En Jezus heeft alles gedaan wat je van de Messias mocht verwachten: Hij bracht 

armen het goede nieuws, gevangenen verkondigde Hij hun vrijlating. Aan blinden gaf Hij nieuw zicht 

en verdrukten richtte Hij op. 

Maar het volk heeft Hem niet aanvaard. Ze konden niet geloven dat Hij, de zoon van de timmerman 

uit Nazareth, Gods beloofde Messias kon zijn. Zij namen zijn woorden niet ter harte en lieten zich 

door zijn wonderen niet overtuigen. Ze lieten toe dat hun leiders hem op zij schoven, kruisigden en 



neerlegden in een verzegeld graf. Dat is een passend einde voor die zogenaamde koning van de 

Joden en zijn koninkrijk van God. 'Opgeruimd staat netjes' dachten zij. 

Maar wat hadden ze het vreeslijk mis. Dat was enkel maar het begin. Te midden van zijn volgelingen 

was Jezus allerminst dood. De Heilige Geest gaf hen spoedig de energie en de moed om met dat 

koninkrijk van God aan de slag te gaan overal waar zij het evangelie van Jezus verkondigden. Het 

begon misschien zo klein als een mosterdzaadje, maar het groeide en reikte spoedig tot aan de 

uiteinden van de aarde. Je kunt God nu eenmaal niet doen zwijgen. Hij zal ons blijven roepen in zijn 

liefdedienst ten bate van zijn koninkrijk dat komt. 

Tegelijkertijd evenwel doet de Boze zijn aanwezigheid voelen. We zien het en voelen het overal om 

ons heen. Er is zoveel haat en geweld, zoveel egoïstisch streven naar korte termijn voordeel. Zo veel 

mensen lijden honger, zijn eenzaam, misbruikt, zonder thuis en zonder hoop. Velen zijn bang voor de 

toekomst, verliezen het geloof in de visioenen van de profeten en in de beloften van de politici. Waar 

blijft dat koninkrijk van God nu eigenlijk? Waarom staat het niet overduidelijk op winst? Waar is het 

wachten op? Wanneer wordt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde nu realiteit? God, Heer, waar 

blijft U? Scheur toch uw hemel open en kom ons bevrijden. Wij zelf zijn blijkbaar niet in staat 

eigenhandig dat koninkrijk van God te doen ontstaan. Wij hebben U nodig in ons midden, U aan onze 

kant. Is dat waar we om bidden gedurende deze Advent? Is dat waar wij op wachten dit komende 

Kerstfeest? 

Binnenkort gaan we hier in de kerk, en U thuis wellicht, het kribbetje weer te voorschijn halen. De zo 

vertrouwde figuren: Maria en Jozef, de herders en de wijzen. Maar de plaats van het kind blijft 

voorlopig nog leeg. Leeg, als teken van dat we nog wachten. Leeg als symbool van onze verwachting. 

Op kerstavond, gedurende de Nachtmis, zal het kind daarin neergelegd worden en met uitgestrekte 

armen roepen om onze hulp. Met uitgestrekte armen vragend om Hem te helpen het eindelijk te 

laten gebeuren. Ook vandaag biedt Hij zichzelf in brood en wijn aan, zodat wij, met Hem verbonden, 

dat koninkrijk van God laten geschieden, hier en overal om ons heen. Eer aan God in de Hooge, en 

vrede op aarde voor alle mannen en vrouwen van alle tongen en talen, van alle religies en 

geloofsrichtingen, van iedere staat of stand en van alle hoeken van de wereld. Laten we voor onze 

Heer een weg bereiden in ons eigen hart en bij wie ons dierbaar zijn, zodat God eindelijk alles in allen 

kan zijn. 

Amen 

 

 

SERMON  KRIJTBERG   2de ADVENT, 9th DECEMBER 2017 

 

on Isaiah 40, 1 – 5 + 9 – 11, and 2 Peter 3, 8 – 14, and Mark 1, 1 – 8 

 

What a strange man this John the Baptist must have been, my dear friends. He lived in the dessert, 

on the outskirts of society. He must have looked weird in his camel's skin, held together by a leather 

belt. And his diet of insects seemed unsavoury to say the least. And yet, Mark writes that people of 

the whole Judean countryside and all the inhabitants of Jerusalem went out to him to listen to him 

speak and to be baptised. Probably that is a bit of an exageration, but obviously many people felt 

attracted by him. And it was not that he had such a pleasing message for them. What he told the 



people was, that the promised Messiah, God's promise to his people, was soon to come. And that 

they therefore had to welcome Him by making amends, by leaving behind their wicked ways of life. 

You have to change, he said, and most people do not like change. You have to repent! You are all 

sinners! Come into the water and acknowledge your sinfulness. Then God will forgive you and you 

can start a new life into which the Messiah can come. 

The history of the people of God is full of messengers like the Baptist. The prophets came, one after 

the other. They spoke to the people in God's Name. They called them back when they had left the 

straight and narrow road of the covenant. They promised that God would side with those who 

obeyed the law He had given them. They warned them that unfaithfulness would end in disaster, but 

that God would show mercy as soon as they returned to his love. 

In today's first reading Isaiah comforts the people. This time he speaks tenderly to Jerusalem. He 

encourages them to prepare the way of the Lord, to fill every valley and to make every mountain 

low. Get rid of every obstacle that might be in the way of the coming of the Lord, who will come to 

feed his flock like a shepherd and gather the lambs into his arms. 

Somehow this message must have responded to an inner yearning with the people. They would not 

have gone out of their way and out of their comfort zone unless they expected to hear, to find 

someone or something that they were already desperately hoping to find. Yes, it was a hard life they 

lived, and it was part of their faith that God one day would send a saviour, one who would bring 

justice to his people and peace and prosperity. They went out to John the Baptist, hoping that he 

might be the one they were hoping for. 

But John makes one thing very clear: "I am not He!" One mightier than I is coming after me. He will 

not baptize you with water as I do. He will baptize you with the Holy Spirit. And Jesus did come. And 

John pointed at Him saying: 'Look there, the lamb of God'. And Jesus did everything the Messiah was 

supposed to do: He brought the good news to the poor, proclaimed liberty to captives. To the blind 

He gave new sight and the downtrodden He set free. 

But the people did not accept Him. They did not believe that He, the carpenters's son, could be God's 

promised Messiah. They did not take his teachings to heart, nor did they let his miracles convince 

them. They let it happen that the leaders of the land did away with Him, crucified Him and sealed of 

his grave. Good riddens, they thought, that takes care of the so called king of the Jews and his 

promised kingdom of God. 

But how mistaken could they be? That was just the beginning. Jesus remained very much alive in the 

midst of his followers. And the Holy Spirit soon gave them the energy and the courage to make the 

kingdom of God happen wherever the gospel was proclaimed, small at first, like a musterd seed, but 

growing and reaching all the corners of the world. You just can not silence God. He will continue to 

call us into his service of love so that his kingdom will come. 

At the same time however, the Evil One makes his presence known. We see, we feel it all around. So 

much hatred and violence, so much selfish search for short term gain. So many people hungry, 

lonely, abused, without home and without hope. Many are afraid of the future, loosing faith in the 

visions of the prophets and the promisses of the politicians. Where is that kingdom of God? Why is it 

not victoriously in evidence? What is it waiting for? When will the new heaven and the new earth 

become a reality? God, our Lord, where are You? Tear open the heavens and come to our rescue! 

We, ourselves, do not seem to be able to make kingdom of God happen in a big way with our own 

hands. We need You in our midst, You on our side. Is that what we are praying for this Advent? Is 

that what we are waiting for this Christmas? 



Soon, in this church or in your homes, we will be setting up our crib. The usual figures: Mary and 

Joseph, the shepherds and the kings. But we leave the cot empty for the time being. Empty, as a sign 

of our expectation, symbol of our waiting. And, on Christmas-eve, during Midnight-Mass, the baby 

will be laid there, asking us for help. Asking us to help Him make it happen. Even today He offers 

himself in bread and wine, so that we, united with Him, wil make it happen, Kingdom of God, all 

around us. Glory to God in the highest and peace to all men and women of all colors and tongues, of 

all religions and faiths, of all walks of live and of all parts of the world. Let us prepare the highway for 

our God across our world, that the glory of the Lord shall be revealed and all mankind shall see it. 

Amen 

 


