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ZONDAG 3E ADVENT – KRIJTBERG – 17 DECEMBER 2017 - B 

“Weest altijd blij”, klinkt het op deze zondag ‘Gaudete’, de zondag van de vreugde. Maar wat als je 
geen reden hebt om blij te zijn, omdat het leven om welke reden dan ook moeilijk voor je is? Kan je 
altijd blij zijn? De Vlaamse psychiater Dirk De Wachter waarschuwt zelfs voor een dwingende blijheid 
of opgelegd geluksgevoel van ‘altijd gaat alles goed met mij’. In onze cultuur waar alles maakbaar en 
beheersbaar lijkt te zijn, is ‘gelukkig worden’ iets dat je zelf kunt bewerkstelligen. Geluk is je eigen 
verantwoordelijkheid. Maar als het leven niet zo vriendelijk voor je is en je je niet gelukkig voelt, dan 
wordt dit volgens De Wachter al snel ervaren als een persoonlijke mislukking en voor je omgeving een 
reden je te verwijten dat je er niet genoeg voor doet. Hij doet daarom een pleidooi om een beetje 
ongelukkig te zijn. Ik laat hem zelf even aan het woord: “Ik pleit er ten stelligste voor om het 
dwingende geluksverlangen te verwerpen en te leren een beetje ongelukkig te zijn. Als je kleine 
problemen niet kunt aanvaarden, stapelen ze zich op tot een grote berg die je ten slotte overspoelt. 
Van tijd tot tijd een beetje ongelukkig zijn houdt het grote ongeluk weg. De zin van het leven verschijnt 
vaak in het twijfelen, het niet-weten, het verwachten.”  

Deze woorden van de ‘pijndokter’ zoals hij zichzelf soms noemt, dagen ons uit om Paulus oproep tot 
blijheid niet als zo’n dwingend geluksgevoel te verstaan. In de christelijke blijheid gaat het niet om de 
ontkenning van wat tegenvalt of pijn doet. Het leven brengt soms droefheid en frustratie met zich mee. 
Een christen wordt daarin niet ontzien, maar wordt wel uitgedaagd om iets met verdriet of 
ontgoogeling te doen.  

Wat dan? Om met een beeld te spreken: Door een deur in die gevoelens te zetten die open kan, zodat 
je er niet in opgesloten wordt. Om er een dosis ‘verwachting’ in te brengen, te zien of er iets nieuws in 
verschijnt waar je van leren kunt. Of zoals Dirk De Wachter het uitdrukte: De zin van het leven 
verschijnt vaak in het twijfelen, het niet-weten, het verwachten. Dat is een van de christelijke deugden: 
geduld hebben, hoop omdat we durven vertrouwen op iets nieuws dat op ons toe-komt.  

Dat nieuwe heeft een Gezicht: “Ik ben er ook nog”, zegt God bij monde van de profeet Jesaja. Zijn 
jubelende woorden die we hoorden in de eerste lezing willen als het ware een deur van verwachting 
openen. Een deur in het collectieve gevoel van teleurstelling van het godsvolk. Teleurstelling omdat 
de opbouw van de tempel en hun samenleving zo tegenviel na terugkeer uit de ballingschap: er was 
armoede, conflict, onzekerheid. God zegt tegen hen: Durf te vertrouwen. Ik ben er ook nog.  

Betekent dit dat God alles wel zal oplossen en een antwoord is op al onze vragen? Het ligt subtieler 
dan dat. Gods werkzaamheid wordt door Jesaja uitgedrukt in beelden uit de landbouw: “Zoals de 
aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de 
gerechtigheid ontluiken.” Zoals in de landbouw groei, rijping, geduld nodig zijn, zo is dat ook als het 
gaat om de groei van God’s Rijk onder ons. Het gaat niet altijd naar onze maatstaven, snelheid of 
verwachting. 

Advent is daarom een tijd om ons te oefenen in die hoop op iets – of liever ‘Iemand’. Op Iemand die 
ons verrast en optilt uit frustratie en overspanning van onze geluksdwang of juist moedeloosheid en 
uitzichtloosheid. Een realistisch geloof met een fijngevoeligheid voor Hem die we niet altijd herkennen, 
maar die onder ons aan het werk is. “Midden onder U, staat Hij, die Gij niet kent”, horen we Johannes 
de Doper zeggen. Kunnen we gevoeliger worden voor Zijn verrassende aanwezigheid ook als het ons 
niet goed gaat?   

Als ik zelf een lesje gelovige fijngevoeligheid nodig heb, dan sla ik graag een kostbaar naslagwerk van 
levenswijsheid open, 88 jaar oud: mijn moeder. Of ik krijg dat lesje ongevraagd. Zoals laatst. Ik had 
juist een teleurstellende ervaring in mijn werk meegemaakt en dat hield me behoorlijk bezig. Toen mijn 
moeder vroeg: “Hoe gaat het met je?”, zei ik spontaan: “Goed, hoor!” Ik wilde haar niet belasten en 
misschien vond ik het ook wel moeilijk om haar te vertellen dat er iets niet goed was. Ik stelde haar 
dus maar gauw de wedervraag: “Hoe is het met u?”  



Ze vertelde me dat ze een gelukkig mens is. Maar dat ze soms wel last heeft van haar wereldje dat 
kleiner wordt door het wegvallen van dierbare mensen uit familie- en vriendenkring. Dat haar 
problemen met haar gehoor haar soms eenzaam doen voelen. “Maar soms ga ik een stevig gesprek 
met mezelf aan”, vertrouwde ze me toe. “Dan tel ik mijn zegeningen: Ik kan nog zelfstandig wonen. En 
als ik in op een familiefeestje niks kan verstaan, dan kijk ik naar de spelende kinderen en geniet ik 
ervan dat jullie het gezellig hebben met elkaar. Mijn geloof heeft me ook altijd geholpen. ‘Jij bent er 
ook nog’, zeg ik tegen God.”  

Tot zover mijn moeder die me een lesje  ‘gelovige fijngevoeligheid’ gaf en me hielp om op de 
terugweg naar huis mijn eigen zegeningen te tellen. Ik wens u een mooie adventstijd toe waarin 
fijngevoeligheid en hoop mogen groeien. Een tijd ook waarin u de zegeningen die God u schenkt mag 
erkennen en omarmen. In de stille vreugde van het geloof dat Hij er is, midden onder ons. 

 

 

3E ADVENT - KRIJTBERG– 16 DECEMBER 2017B 

Rejoice always, Be happy at all times ", Saint Paul’s invites us in the second reading at this Sunday' Gaudete', 
the Sunday of joy. But what if you have no reason to be happy, because life is difficult for you for whatever 
reason? Can you always be happy? Flemish psychiatrist Dirk De Wachter even warns against a forced joy or 
imposed happiness of ‘everything is fine with me'. In our culture, where everything seems to be makeable and 
manageable, becoming happy is something you can achieve yourself. Happiness is your own responsibility. But 
what if life is not so friendly to you and you feel unhappy? According to De Wachter unhappiness is experienced 
as a personal failure and a reason for blaming that you are not doing enough for it. Therefore De Wachter 
suggests that we permit ourselves to be a little unhappy sometimes: 

"I strongly advocate to reject the compulsive longing for happiness and learn to be a little unhappy. If you can't 
accept minor problems, they accumulate into a big mountain that will eventually swallow you. Being a little 
unhappy from time to time keeps the big unhappiness away. The meaning of life often appears in doubt, in not-
knowing, in expectation.” 

These words of the' pain doctor', as De Wachter calls himself, help us not to understand Paul's call for joy as a 
coercive feeling of happiness. Christian happiness is not about denying what is disappointing or hurting. Life 
sometimes brings sadness and frustration. A Christian is not spared, but is challenged to do something with 
sorrow or disillusionment. 

What can we do? To speak with an image: By putting a door in these feelings: a door that can be opened, so that 
you are not locked in frustration and disillusionment. To bring a dose of 'expectation' in it, seeing if something 
new appears in it, something I can learn from. Or as Dirk De Wachter put it: The meaning of life often appears in 
doubt, in longing and expectancy. That is one of the Christian virtues: patience, hope because we dare to rely on 
something new coming to us. 

This new future has a face: "I am still there," says God through the prophet Isaiah. His jubilant words of joy that 
we heard in the first reading want to open a door of expectation. A door that opens the collective feeling of 
disappointment of the people of God. Disappointment because building up a new religious community and 
society was so difficult after returning from exile: there was poverty, conflict, uncertainty. God says to them: Be 
faithful, I am still there. 

Does it mean that God will solve each problem? It is more subtle than that. God's work is expressed by Isaiah in 
pictures of agriculture: " For as the earth makes fresh things grow, as a garden makes seeds spring up, so will the 
Lord make both integrity and praise spring up in the sight of the nations." As in agriculture growth, maturation 
and patience is needed, so is it also when it comes to the growth of God's Kingdom among us. It does not always 
meet our standards, speed or expectation. 

Advent is  a time to practice in hoping for something - or rather, "Someone". For someone who surprises us and 
saves from frustration or overstretched compulsion to happiness. A realistic faith with a sensitivity to God’s 



presence. A presence that we do not always recognize. “But there stands among you – unknown to you – the one 
who is coming after me”, we hear John the Baptist say. Can we become more sensitive to his surprising presence 
even if things are not going well for us? 

When I need a lesson in faithful sensitivity, I open up a precious , 88 years old reference work of wisdom: my 
mother. Sometimes I get a lesson without having asked for it, which was the case some weeks ago. I had just had 
a disappointing experience in my work, which weighed on me. When my mother asked:"How are you?", I 
spontaneously responded, "Oh yes, everything is going well." I didn't want to bother her with my problems, and I 
may have found it difficult to tell her that there was something wrong. So I quickly countered her question 
asking her: “How are you?” She told me that she considers herself as a happy and priviliged person. But that 
little circle of peers gets smaller because dear friends and family members pass away. Her problems with her 
hearing sometimes make her feel lonely. “But when I risk to slip away in complaining I'm having a hearty 
conversation with myself," she confided to me. “Then I count my blessings: I can still live on my own in my 
house. And when I can't follow the conversations at a family party, I watch the children playing and enjoy them 
having fun together. My faith has always helped me. ‘You are still there,’ I say to God.” 

So far my mother’s lesson of 'faithful sensitivity' that helped me to count my own blessings on the way back 
home. I wish you a good time of advent in which sensitivity and hope can grow. A time in which you may also 
recognize and embrace the blessings that God is giving you. In the silent joy of the faith that God is present, 
among us. 


