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Verkondiging zondag 21 november 2021    3e zondag van de Voleinding 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezingen: Spreuken 3:13-20 – 1 Johannes 4:7-19 
 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Op deze laatste zondag voor advent ‘behoor’ je in de kerk te lezen over de ‘laatste dingen’. De vaste 
lezingen voor deze zondag zijn apocalyptische gedeelten uit de bijbel, en dat zijn vaak angstaanjagen-
de gedeelten. Ze gaan over rampen en oordeel, oorlogen, vervolging, geweld.  
 
Er zijn meerdere redenen om dat vanmorgen niet te doen. Twee daarvan zitten hier voor me: alleen al 
om jullie beiden zijn we wel ongeveer verplicht, iets anders te lezen! Maar afgezien daarvan vroeg ik 
me dit jaar ook af, of het ons veel verder zou helpen, die eindtijd-verwachting. Ik hoor het mijn hele 
loopbaan lang al mensen zeggen: ‘Is dit nou niet de eindtijd, die begonnen is?’ Soms vanuit angst; er 
gebeurt zoveel wat angstaanjagend is, zou daar niet iets méér achter zitten, zou dat het begin van het 
einde zijn? Die gedachte is iets van alle tijden. Luther schreef dat 500 jaar geleden ook al, toen Europa 
in brand stond vanwege opstanden en revoluties. Angst daarvoor, huiver, maar vergis ik me nu of zit 
daar soms óók een verborgen verlangen achter naar iets ‘groots en meeslepends’, een omwenteling, 
een ‘afrekening’ zelfs, een ‘tribunaal’!? Zouden we dat niet willen, iemand die schoon schip maakt, en 
hebben we soms niet heimelijk de wens om historische tijden mee te maken, om erbij te zijn als er 
echt iets gebeurt dat wereldschokkend is?  
 
Sommigen onder u hebben dat meegemaakt: een wereldoorlog van Europa tot aan de andere kant van 
de wereld. Ik denk dat die wel beter weten dan er heimelijk naar te verlangen, want zulke historische 
tijden brengen allereerst onnoemelijk veel leed met zich mee. En wat pas echt erg is: wanneer mensen 
die omwenteling niet afwachten maar zelf met de botte bijl aan de slag willen, zelf de toekomst willen 
forceren die aan God toebehoort.  
 
Nee, ik denk dat wij op dit moment juist geen hoogdravende teksten nodig hebben, die de spanning 
verder opvoeren. Die spanningen lopen zo ook al hoog genoeg op: van de grens tussen Belarus en 
Polen tot aan ons eigen land, waar de sfeer tussen pro- en antivaxers een dieptepunt nadert en zelfs 
leidt tot gewelddadige woorden en daden. 
Dus ik koos vanmorgen veel rustiger teksten. Niet om de boze buitenwereld buiten de kerk te houden 
– zo moet de kerk niet willen zijn, geen plek waar je even die buitenwereld ‘uitzet’. Dat helpt niet, je 
moet er toch weer in. Nee, meer in de zin van afstand nemen, op adem komen, diep ademhalen, een 
andere geest inademen, een nieuwe blikrichting oefenen, en weerbaar die buitenwereld weer in gaan. 
Gaan we proberen. 
 

* * * 
 
Zo lazen we over de wijsheid. ‘Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden’, zegt de schrijver van 
het boek Spreuken. Hij komt niet vaak aan het woord in de kerk, en zijn woorden zijn meestal niet 
spectaculair. Soms lijkt het wel tegeltjeswijsheid, open deuren: ‘wie een kuil graaft voor een ander…’, 
dat idee. Soms is ‘ie al te braaf, er staat nog net geen ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ 
maar het scheelt niet veel. Maar is die Spreukendichter braaf om het braaf zijn? Ik denk eerder, een 
wijs mens die veel gezien heeft en het goede bewaard heeft, een oudere die met die ouderdom ook 
een grote mildheid en wijsheid gevonden heeft. Deze dichter heeft ontdekt: wijsheid is belangrijker 
dan heel veel andere dingen.  
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Wat is wijsheid? Het is niet hetzelfde als kennis, veel weten, en ook niet hetzelfde als intelligentie, snel 
van begrip zijn, moeilijke dingen snel doorhebben. Al die dingen zijn mooi maar ze zijn nog geen wijs-
heid. Wijsheid in bijbelse zin is altijd betrokken op de praktijk: levenswijsheid, weten de juiste beslis-
singen te nemen, weten te leven. En dat is toch moeilijk! Veel moeilijker dan boekenwijsheid, die kun 
je leren en repeteren, en vaardigheden, die kun je oefenen en dan kun je het. Maar wijsheid, waar 
vind je die? Je kunt er diep naar graven, weet Job, ook zo’n zoeker naar wijsheid, maar uiteindelijk vind 
je wijsheid alleen bij God (Job 28:28).  
 
De Spreukendichter is zó weg van de wijsheid, dat hij die als een persoon beschrijft. Hij noemt haar – 
wijsheid is in alle talen die ik ken een vrouwelijk woord – hij noemt haar verderop zelfs Vrouwe wijs-
heid (Spreuken 8). En als hij zegt dat de Heer ‘de aarde met Wijsheid heeft gegrondvest’ (Spreuken 
3:19) dan mag je dat letterlijk nemen: God schiep de wereld samen met Vrouwe Wijsheid, met haar 
als hulp en adviseur. Ze staat in zo hoog aanzien dat ze zelfs met het Woord gelijk wordt gesteld, 
immers God schiep de wereld ook door het Woord, Hij sprak en het was er. Ja maar, hoor ik u zeggen: 
in den beginne was het woord, en Jezus was toch dat woord, dat mens werd? Ja, ook… Jezus een man, 
Wijsheid een vrouw? Maar dat is dan ineens toch geen probleem, genderfluïditeit is ouder dan onze 
eeuw… 
 
Wijsheid dus enerzijds heel hoog, naast God op zijn troon, en tegelijk heel alledaags: dat is waar het 
om draait. Dat je die alledaagse wijsheid, goed weten te leven, alledaagse levenskunst, hooghoudt 
boven al het andere. Want wat zegt onze dichter óók: als je daarvoor gaat, voor wijsheid, dan zal je al 
het andere óók gegeven worden, door haar! ‘Met haar ene hand schenkt ze een lang leven, eer en 
rijkdom geeft ze met haar andere hand’ (Spr. 3:16). Dat is een mooie belofte, maar best een lastige. 
Want is dat nou altijd zo, profiteert iemand die goed en wijs leeft daar zelf ook altijd van? Lang niet 
altijd. En stel dat dat wel zo was, dan zou je het erom gaan doen: wijs en verstandig leven om de 
beloning! Dat is altijd het risico met alle beloftes in de bijbel, dat we het erom gaan doen. De laatsten 
zullen de eersten zijn, dus ik ga maar achteraan staan om naar voren gehaald te worden. De oude 
rabbijnen hebben dat allang doorzien, ook zij wisten van mensen die de geboden hielden om de 
beloning, of om straf te vermijden, en ze zeggen: ‘het loon van het gebod is het gebod’. Met andere 
woorden: je doet het om de zaak. Je bedriegt niet, en niet om de straf als je gesnapt wordt of om de 
schande als het uitkomt, maar om de zaak zelf, omdat je dat goed vindt om te doen. 
 
Kijk, en daar zit de verbinding met de brief van Johannes. Heel andere tijd, heel andere stijl, ander 
kernwoord ook. Voor Johannes is niet wijsheid de kern van de zaak, maar liefde. Ik zie dat niet als een 
tegenstelling maar als een verdieping. Wijsheid is verstandig leven, liefde vult dat verder in. Liefde is 
namelijk óók praktisch, gaat over omgaan met elkaar, ruimte geven, elkaar goed doen. En zoals 
wijsheid iets goddelijks heeft, bij God vandaan komt, naast God staat in zijn scheppende arbeid, zo is 
dat met liefde ook. Johannes, de schrijver van deze brief, zegt over liefde ook, dat ze enerzijds heel 
hoog is, bij God vandaan komt, ja, zelfs waagt hij het grote woord ‘God is liefde’; en anderzijds betrekt 
hij het helemaal op ons, op onze onderling omgang. Het een niet zonder het ander. God liefhebben, 
hoe zou je dat kunnen als je elkaar al niet eens niet kunt liefhebben? En dan gaat hij ook maar meteen 
door naar waar hij wil zijn: wij kunnen dat ook, zegt hij. Nu eens geen verhaal van ‘we schieten altijd 
tekort, we zijn maar zondige mensen, en we moeten maar gespannen afwachten hoe ons leven ooit 
beoordeeld zal worden – nee, wie Jezus heeft leren kennen, wijsheid en liefde in eigen persoon, die 
mag alle angst van zich afleggen, ook de angst voor elk … ‘tribunaal’ laat ik maar even zeggen. In de 
liefde is er geen ruimte meer voor angst; want wie angst heeft, die leeft nog niet voluit in de liefde. En 
hoor dat nu niet als een opgeheven vinger, zo van ‘je mag geen angst hebben want dan is er nog iets 
met je mis’, maar als een belofte: ‘je hoeft geen angst te hebben, dat is niet nodig’. Gods liefde is zo 
groot dat ‘ie jou met al je zorgen en twijfels allang omvat; en omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad, 
kunnen wij het ook, we volgen Hem, in wijsheid en liefde en op hoop van zegen. 
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* * * 
 
Wout en Alice, wat goed dat jullie hier zijn, vanmorgen! Straks zal 
ik nog iets zeggen over dat hele verhaal van inzegening, nu alleen 
over liefde. Als twee mensen weten dat liefde niet altijd over 
rozen gaat, dan zijn jullie het. Wat kunnen mensen een moeilijke 
perioden meemaken, wat kunnen ze een angsten doorstaan en 
tegenslagen moeten incasseren, onvoorstelbaar. En jullie zitten 
daar nog middenin, maar jullie zitten hier! Naast elkaar, verbon-
den niet door ‘de band van de echt’ zoals dat plechtig heet, maar 
door banden die ongelooflijk echt en hecht zijn. 
 
Als het vandaag gaat over wijsheid, Vrouwe wijsheid, ja, dan 
moet ik toch vanmorgen ook even aan jou denken, Alice. Wat 
heb je die wijsheid soms nodig gehad, en ook gekregen. En liefde: 
jullie weten dat dat geen zoetsappig verhaaltje is, van rozengeur 
en maneschijn, dat gaat diep. En dat vind ik nou zo sterk van 
jullie: dat je, terwijl je geregeld nog in de sores zit, toch dit doet, 
niet van ‘kijk ons eens’, niks demonstratief, maar omdat je beseft 
dat je dat nodig hebt. Dat raakt mij. Zo zou ik de kerk willen, dat 
we in onze kwetsbaarheid de dingen hier brengen die ons raken, zoals vanmorgen jullie relatie.  
 
Johannes vertelt ons twee dingen die voor jullie van belang zijn, ik haal ze nog even naar voren. Geen 
angst voor oordeel, geen krampachtig proberen het onmogelijke te zijn of te doen, het gewone is al 
goed genoeg. En: liefde is mogelijk, het is haalbaar, het is te doen, want God is er de grond van, en 
Jezus heeft het ons voorgedaan. Hou dat vast, die twee dingen, en het komt goed. 
 
Met deze twee, maar ook met ons allen. Amen! 
 


