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Liturgie: 
Adventsmoment: 
Adventstekst, kaars 
Antifoon, Ps.19:1,2, antifoon 
 
Votum en groet 
Ps.24:2,5 
Wetslezing 
Gz.79:2,4 [Wiekslag 5-8] 
Gebed 
Lezen: Luk.1:26-38 
Kindermoment [groep 0-2] 
Adventslied:1,2,3,4 
Lezen: Jes.55:1-5 
 Joh.7:37-39 
Ps.63:1 
Preek: Jes.55:3a 
Ld.75:4,5,6 
Afscheid  
Ps.25:2 
Gebed  
Collecte 
Ld.125:1,2,3 
Zegen  
 



Gemeente van Christus. 

 
** een mens wil leven! ** 
 
Een mens wil leven! Dat zit erin. Door de Schepper erin gelegd. Hij blies Adam de levens-
adem in de neus. Vanaf dat moment kon de mens ademhalen. Blijvend gedragen door 
God. Maar tegelijk haal je als mens zelf adem. In en uit. Omdat je wilt leven! Leven in 
kwaliteit A. 
 
Een mens wil leven! Dat is veel meer dan ademhalen. Je zoekt ruimte om je te ontplooi-
en. Je wilt geen beperkingen. Je bevrijdt je van ongewenste claims. Je wilt royaal adem-
halen. Je zoekt contact met anderen. Je streeft naar zinvol werk. Je maakt plannen en 
probeert plezier te hebben in je activiteiten. Je wilt genieten, van kleine en grote dingen. 
Je investeert in welvaart en geluk. Leven in kwaliteit AA. 
 
‘Dat is toch geen leven meer.’ Dat komt in je op als je ziet hoe mensen uitgebuit, mishan-
delt en opgejaagd worden. Dat denk je als je hoort hoe mensen van de ene ramp in de 
andere vallen. Soms hun leven lang. Dat zeg je over mensen die veel pijn lijden, niets 
meer kunnen, of zichzelf niet onder controle houden. Dat is toch geen leven. 
 
Een mens wil leven! Maar er is iets in dat leven, wat zich niet laat organiseren. Echt le-
ven is meer dan ademhalen en genieten. Er bestaat ook leven in kwaliteit AAA. Ieder 
mens heeft daar een vermoeden van. Een leven met toekomst, ook als de weg moeilijk is, 
een leven dat waarde heeft, ook als er beperkingen zijn, een leven in warme relaties, ook 
als de wereld hard is. Dat leven in triple A heeft iets te maken met hoop, geloof en liefde. 
Het heeft iets te maken met de Heer van het leven, Jezus Christus. 
 
Hoe is de kwaliteit van je leven? Van je dagelijkse ervaringen en activiteiten? Van je ta-
ken en relaties? Van je gevoel en je zelfbeeld. Komt dat overeen met wat je onder echt 
leven verstaat? En wat God onder leven verstaat? 
 
** met God is leven mogelijk ** 
 
‘Luister en je zult leven’. Dat is het bijzondere woord dat Jesaja namens God tot Israël 
zegt. ‘Je zult leven.’ Dat is leven van de hoogste kwaliteit. Leven in overvloed, leven 
waarvan je genieten kunt, leven in het licht van de eeuwigheid, leven met glorie, zegt 
Jesaja. Het gaat hier niet om ademhalen alleen. Want dat doen de joden al. Het gaat hier 
ook niet om een leven in welvaart. Want dat hebben de Joden ook al. Het gaat om de 
hoogste kwaliteit. Een leven dat beloofd wordt aan ieder die luistert. Die luistert naar de 
Heer. Dat zegt Jesaja zijn volksgenoten toe. ‘Luister en je zult leven.’ 
 
Deze roeping om te leven klinkt tegen de achtergrond van de ballingschap. De Israëlie-
ten zijn uit het beloofde land weggevoerd, weg van de tempel te Jeruzalem. Ze moeten 
leven in een land, dat hun thuis niet was. Alles wat aan de beloften van God herinnerde, 
was uit hun leven verdwenen. Ze voelden dagelijks de zuigkracht van het leven zonder 
God, de invloed van het heidense denken. Tegelijk ging het hen daar materieel goed. Er 
heerste welvaart. Vele joden hadden het tot hoge functies gebracht. Er was heel wat 
vermogen opgespaard. Het leven in ballingschap was qua welvaart een paradijs en qua 
geloof een woestijn. 



 
Grote welvaart en tegelijk geestelijke leegte. Het kost geen moeite om daarin onze tijd te 
herkennen. Zeker, er zijn steeds meer huishoudens in financiele problemen. Steeds meer 
echtparen zitten te rekenen en te rekenen hoe ze de eindjes aan elkaar knopen. En tege-
lijk leven we in een luxe, waar 95% van de wereldbevolking niet bij kan. Maar ook de 
geestelijke leegte is duidelijk. Veel mensen zijn zichzelf tot god. Ook gelovige mensen 
hebben moeite om de Heer te vinden in het dagelijks leven. Jongeren hebben het idee dat 
leven zonder God meer vrijheid en meer plezier geeft dan leven met God. Maar tegelijk is 
er verwarring, onzekerheid en angst. Mensen raken uitgeput, opgejaagd en leeggezogen. 
Geestelijke leegte. 
 
Grote welvaart en geestelijke leegte. Tegen die achtergrond klinkt de stralende uitnodi-
ging van de profeet. ‘Kom bij Mij en je zult leven.’ Het woord van God. Een uitnodiging, 
een belofte, een roeping om te leven. Leven in triple A. Leven in vreugde, vrijheid en 
vrede. Leven met God. Dat schept verwachtingen. Met zo’n woord roept de Heer het 
diepste verlangen op. Je gaat ernaar uitkijken. En alleen die verwachting al geeft kleur 
aan je leven. Bij de Heer krijgt het leven z’n hoogste kwaliteit. 
 
** wie dorst heeft ** 
 
‘Hier is water, voor ieder die dorst heeft,’ zo begint de profetische belofte. Jezus betrekt 
het later op zichzelf: ‘Laat wie dorst heeft, bij mij komen en drinken.’ In de bijbel wordt 
vaker van mensen gezegd dat ze dorstig zijn. Dorst is een heftig verlangen naar water. 
Vooral als het landschap droog en dor is. Een snakken en hunkeren naar iets wat de 
dorst lest. Maar welke dorst bedoelt Jesaja? Welk verlangen wordt door de profeet geac-
tiveerd? Op welke dorst doet Jezus een beroep? 
 
Het begint bij wensen. Mensen hebben wensen. Verlangens spelen in onze samenleving 
een grote rol. De reclame probeert een verlangen in je hart wakker te maken en je duide-
lijk te maken wat je mist. Als je gaat shoppen, zie je allerlei mooie dingen in de etalages. 
Je bekijkt het en gaat bij jezelf na of het op een verlangen bij jezelf opwekt. Juist in deze 
tijd van kerst en nieuwjaar pakken de winkels groot uit met folders en sfeer. 
 
Mensen hebben wensen. De oude kerkvader Augustinus zei het al: mensen zijn verlan-
gende wezens. En ze zetten zich ervoor in om hun verlangens te vervullen. Waar verlang 
je naar? We willen ons graag fijn voelen, we willen graag gewaardeerd worden, we wil-
len graag gezondheid en onbezorgd leven. Juist in de tijd van kerst en nieuwjaar komen 
dat soort verlangens boven. Is dat egoïstisch? Dat hoeft niet. Hier begint de dorst. Bij je 
wensen, je behoeften en verlangens. Je wilt graag met plezier leven, temidden van goede 
en lieve mensen. Het is het verlangen naar een volmaakte wereld, zoals God die gescha-
pen had. ‘En zie het was zeer goed’. Vind je het gek, dat je daarnaar verlangt. En dat je 
eronder lijdt als wensen niet vervuld worden. Aan alles mankeert wel iets. Het is nor-
maal dat je als christen pijn voelt. Hoe gelovig je ook bent, je kent teleurstellingen, er-
vaart leegte en hebt op veel vragen geen antwoord. Daar begint de dorst van je leven. 
 
Voor het aangezicht van de Heer mogen zulke verlangens bestaan. God roept je zelfs op 
om al je wensen bij Hem bekend te maken. Dat betekent dat je je behoeften niet weg-
drukt, maar onder ogen ziet. Daar is moed voor nodig. Om toe te geven dat je naar din-
gen verlangt die je niet hebt. Daarmee zet je de deur van je hart een beetje open.  



 
Maar moet je niet dankbaar zijn voor alles wat je wél hebt? Klink het niet ontevreden als 
je je wensen noemt, zeker als je ze vergelijkt met zoveel andere mensen op aarde? Toch 
is het goed om voor de Heer te erkennen dat we dorst hebben. Dat we onze verlangens 
hebben, hoe blij we ook zijn met het vele goede. Het is goed om tegenover de Heer te 
belijden, dat we de gebrokenheid van de wereld en de onvervuldheid van ons leven zien, 
en dat dat soms veel pijn doet, hoe dankbaar we ook zijn met Gods zegeningen. Want 
door je dorst te ontdekken, ga je zoeken naar water. Je komt verder op de weg naar het 
leven. Ieder leven heeft z’n gaten. Elk mens heeft dorst, ieder hart kent verlangens. 
 
** wege geen geld af ** 
 
Een mens heeft dorst. Maar mensen zoeken het water om de dorst te lessen vaak op de 
verkeerde plaats. Het klinkt wel dwaas. ‘Waarom geld betalen voor iets wat geen brood 
is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?’ Je hebt helemaal geen geld om de 
dorst van je leven te lessen. Jesaja stelt ons voor de vraag hoe we met onze verlangens 
omgaat. En hoe we wensen tot vervulling brengen. 
 
Zoeken we de vervulling van onze verlangens niet vaak op de verkeerde plaats? Je gaat 
zelf aan het werk. Met de schop in de hand op zoek naar de bron van het gelukswater. 
Met de pinpas in de zak op zoek naar wat je denkt nodig te hebben. Zelf doen, eigen ver-
antwoordelijkheid nemen en prioriteiten stellen. Om je verlangens te vervullen. Daar-
mee bereik je iets en vindt je misschien een beetje voorspoed en een stukje geluk. Je 
graaft gewoon je eigen bron om de dorst te lessen. 
 
Dit wordt ons ook van alle kanten voorgespiegeld. Bijna alle leuke dingen zijn op staande 
voet verkrijgbaar. In de winkel. Via internet. Onze portemonee staat veel toe. De TV ver-
telt ons wel wat we nodig hebben om ons leven gelukkiger te maken. Collega’s of klasge-
noten hebben wel ideeën wat je moet doen om nog meer geld te verdienen. Praatpro-
gramma’s en cursussen leren ons wel hoe je het fijn kunt houden met elkaar. Geluk kun 
je maken. 
 
Het is het niet verkeerd om te werken aan de vervulling van wensen. Maar het lest niet 
je dorst. Als het ene verlangen bevredigd is, komen de volgende drie al weer op. Eigen-
lijk wordt het steeds erger. Verlangens worden begeerten. Het gevoel van onvolmaakt-
heid en onvervuldheid raak je niet kwijt. Er ontstaat onvrede. Je zoekt het op de ver-
keerde manier en op de verkeerde plaats. En als het steeds niet lukt, raak je verbitterd. 
Je gaat klagen en zeuren. De dorst gaat je leven beheersen. Want er ligt een dorst in je 
hart dat niet te maken heeft met begeerten. Een dorst die te maken heeft met ’s werelds 
hoogst verlangen. Het diepste menselijk verlangen is volgens Augustinus dat naar God. 
Een verlangen dat je zelf niet kunt vervullen. Je hebt er het geld niet voor, zegt Jesaja.  
 
** maar kome tot Mij ** 
 
‘Luister en je zult leven.’ Het leven is niet volmaakt. Geen wonder dat je als mens je wen-
sen hebt. Niet alleen als het moeilijk hebt. Ook als het goed met je gaat. Onder het ver-
langen naar geluk en welvaart ligt een dieper verlangen. Het verlangen naar God. Mis-
schien zie je dat zelf niet zo. Voel je dat niet zo. Maar Jezus maakt het je duidelijk: ‘Laat 



wie dorst heeft, bij Mij komen’. En Jesaja nodigde zijn volksgenoten uit: ‘Ieder die dorst 
heeft, kom naar de Heer, en je zult leven.’ 
 
Dat diepere verlangen ligt wel onder al onze wensen, maar het wordt vaak niet opge-
merkt. Je ontdekt het alleen als je bij de Heer zelf begint. ‘Luister, en je zult leven.’ Wat 
hoor je dan, als je naar de Heer luistert? Wat gebeurt er met je, wanneer je naar Jezus 
Christus gaat? Als je je wensen en verlangens, je pijn en je teleurstellingen bij hem neer-
legt? Wat is het water dat de Heer dan te drinken geeft? Wat is zijn antwoord? Hij geeft 
zichzelf. Compleet en helemaal. Hij werd mens om jou te redden. Hij lijdt om jou te be-
vrijden. Hij laat zich doden om jouw toekomst te openen. Jezus Christus brengt je bij 
God. Hij brengt je in de ruimte van Gods liefde. Hij schenkt levend water. Dat de dorst 
definitief lest. Hij geeft zichzelf. Zijn bloed en zijn Geest. 
 
‘Luister en je zult leven’. Het woord van Jezus maakt ons duidelijk wat onze echte dorst 
is. Hij geeft zichzelf en herstelt het contact met God. Daar ligt het probleem onder de ge-
brokenheid. Daar ligt ook het verlangen onder alle wensen ligt: Het verlangen om door 
de Heer geliefd en aangenomen te worden. De hoop op een perfect leven en een vol-
maakte wereld. Het vertrouwen dat er iemand is die je tekorten kent en zelf de handen 
naar je uitsteekt om je op te trekken, te dragen en te zegenen. De verwachting van een 
vrede, waarin je hart tot rust komt. De wens dat je leven vruchtbaar is voor anderen. 
Daarnaar gaat je verlangen uit en daarvoor schiet je vermogen tekort. Dat maakt het 
woord van de Heer duidelijk. Rivieren van levend water. Zo wordt onze levensdorst ge-
lest. 
 
‘Kom bij Mij,’ zei Jezus. ‘Keer terug naar het land van de belofte,’ zei Jesaja. ‘Zoekt de 
Heer terwijl Hij nabij is,’ voegt de profeet daaraan toe. Zo brengt hij de mensen in bewe-
ging. Naar de Heer komen, gehoor geven aan zijn levens woord. Dat vraagt een breken 
met zonde, een bekering van onze eigen wegen. Het is de beweging naar het leven van 
de hoogste kwaliteit. Opgeroepen door het woord van God zelf. Zijn belofte dat Hij komt 
en komen zal, brengt je in beweging om naar hem te gaan. Heer, u hebt woorden van 
leven. Kom in ons midden met uw Heilige Geest. 
 
** in vertrouwen op zijn woord ** 
 
‘Hierheen! Hier is het water voor ieder die dorst heeft.’ Jezus zelf maakt duidelijk wat 
daarmee wordt bedoeld: ‘Kom bij mij en je zult leven.’ Voor de joden in de ballingschap 
betekende dat terugkeren naar het land van de belofte. Voor christenen betekent dat je 
toewenden naar Jezus Christus. Het is dezelfde dorst. Het is dezelfde bron. De bron van 
genade van de Vader, verzoening door de Zoon en verbondenheid met de Heilige Geest. 
 
Die beweging gaat het hele leven door. Ga elke keer met je dorst naar de Heer. Om eraan 
ontdekt te worden dat in Hem je verlangen wordt vervuld. Je krijgt vrede met God. Het is 
geen onzekere zoektocht. De zegen van de Heer hoef je niet af te wachten. Je mag die 
verwachten. Het is gebaseerd op de toezeggingen van God. ‘Ik sluit met jullie een eeu-
wigdurend verbond’, belooft de Heer aan zijn volk dat naar Hem terugkeert. ‘Als bevesti-
ging van mijn liefde voor David’. In dat verbond ligt het vast: De Heer verbindt zich aan 
mensen in zijn liefde en trouw. Hij zal in onze behoeften voorzien, te beginnen bij onze 
diepste verlangens. Want de Heer werkt altijd vanuit de kern. Maar bereikt dan ook de 
verste horizon van ons leven. 



 
‘David heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken’, 
zo vertelt God erbij. En dat gaat verder dan alleen die koning die 3000 jaar geleden in 
Jeruzalem op de troon zat. God doelt ook op de belofte die aan Davids koningschap was 
verbonden en die in Davids zoon, Jezus Christus, werkelijkheid is geworden. ‘Een eeu-
wigdurend verbond’. Dat is het verbond dat met Christus’ bloed is ondertekend en met 
de Heilige Geest wordt ingevuld. Je kunt wel eens twijfelen, of je bij God echt geluk zult 
ontvangen. Je vraagt je misschien wel eens af of het geloof in Christus iets bijdraagt aan 
de kwaliteit van je leven. Maar wat God zegt heeft kracht. ‘Waar jullie misschien iets toe-
zeggen in onzekerheid of jullie het uit kunnen voeren, daar is de vervulling van mijn be-
lofte gegarandeerd. Waar jullie misschien mogelijkheden denken te zien die jullie plezier 
vergroten, daar weet ik precies wat aan jullie heil bijdraagt. Lusiter naar mijn getuige 
voor de volken. Kijk naar mijn Zoon, in wie ik vreugde vind.’ 
 
De grote garantie van Gods betrouwbaarheid ligt in Jezus Christus. Jesaja spreekt vaak 
over de dienaar van de Heer. De dienaar, die de weg naar het leven gebaand heeft, die 
Sion verlost heeft. Daarom is het heil voor zijn volgelingen gratis. Kom, ook al heb je 
geen geld. Koop voedsel zonder geld, koop alles wat je nodig hebt zonder betaling. Het is 
verkrijgbaar bij de Heer, en is vastgelegd in zijn verbond. 
 
** zo wordt het leven goed ** 
 
Een mens wil leven! Leven in de kwaliteit van triple A. Dat verlangen wordt opgeroepen 
door wat God zelf zegt: ‘Luister en je zult leven’.  ‘Kom bij mij, ik schenk levend water’. 
De adventsweken bepalen ons bij ’s werelds hoogst verlangen, bij Jezus Christus.  
 
Niemand zit uit zichzelf op God te wachten, hoezeer mensen ook verlangende wezens 
zijn. Dat toestromen van de volken, dat Jesaja ziet gebeuren, dat zie je vaak anders. Men-
sen die geen boodschap hebben aan Jezus Christus. Ze staan niet in de rij om zich te laten 
dopen in het levende water, Christus.  
 
Kunnen wij het verkopen? Zó verkopen dat het mensen trekt? Nee, we kunnen het alleen 
herhalen. De stralende woorden van de Heer. Biddend of het raakt aan de levensdorst 
van anderen. We kunnen alleen ontmaskeren. Dat al die verlangens die in een mensen-
hart liggen, geen vrede brengen, maar onrustige begeerten oproepen. 
 
Maar het sterkste wat we kunnen, is zelf gehoor geven aan de roeping tot het leven. 
‘Luister en je zult leven.’ Dat luisteren, waar Maria een geweldig voorbeeld van was, dat 
geeft het leven in de hoogste kwaliteit. Luisteren naar God, gehoor geven aan de beloften 
van de Heer, gehoorzamen aan woorden van de Geest. ‘Hierbeen! Hier is water voor ie-
der die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet.’ 
 
Het is de uitnodiging om de Heer te zoeken. Om je verlangens te onderkennen en je aan 
Messias te geven. Dan vervult Hij je met zijn Geest. Die roept de verwachting op. En het 
leven wordt goed. Je ontvangt levend water! De profetie van Jesaja straalt ervan. Vol 
vreugde en in vrede zullen je leven. Zelfs de woestijn zal bloeien. Dat is leven in de hoog-
ste kwaliteit. ‘Luister, en je zult leven!’ 
 
Amen. 


