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Ja zo ging dat. Je had een tempel, en in die tempel vonden dagelijks rituelen 

plaats. Offers onder anderen. En wat is een offer ? In een offer geef je iets 

terug van wat je hebt gekregen. Alles wat je hebt, zo is de gedachte, is van God, 

niets eigendom, want je hebt het ontvangen, dat hele leven van je, maar door 

iets terug te geven, kun je en mag je het gebruiken. En door dat samen te doen, 

een priester voltrekt dat ritueel, namens het volk,  verbind je je ook met elkaar. 

Zo maken rituelen ons ook tot gemeenschap. Dat heb je al in gezinnen en 

families. Dat geldt ook in het groot. ( dat is misschien één van de crises van 

onze tijd, dat we als samenleving weinig tot geen verbindende rituelen 

hebben). 

Zacharias is zo’n priester die via ingewikkelde roosters ( het lijkt De Drie Ranken 

wel) dienst deed bij zo’n offer. Dat was voor een priester ‘once in a lifetime’. In 

dit geval een reukoffer, wierook, als uiting van dank. Zacharias wordt 

beschreven als een volkomen rechtvaardig mens, maar tegelijk is hij met zijn 

vrouw Elizabeth kinderloos. Zo’n mededeling heeft in de bijbel altijd een meer 

dan letterlijke betekenis.  Als je in de bijbel als kinderloos werd beschreven 

werd er zoiets bedoeld als: dit leven, van deze persoon, hoe goed geleefd ook, 

is opgesloten geraakt in zichzelf, heeft geen vervolg of verbinding met enige 

toekomst. De toekomst kan wel zonder hem. 

Maar als Zacharias de rook omhoog stuurt, komt er gelijktijdig iets naar 

beneden. Dat is vaak zo, als we bidden of bezet zijn door vele gedachten…komt 

er, ongemerkt soms, ook iets naar ons toe, de vraag is: zien of horen we dat 

door onze rookgordijnen heen?  ( Daarom is de stilte zo belangrijk in ons 

bidden…ons zwijgen zo belangrijk in onze gesprekken) In dit geval is het een 

engel, een tot lichtgestalte geworden boodschap, die bericht aan Zacharias…jij, 

jullie, zullen een zoon krijgen die de weg zal klaarmaken voor het komen van de 

messias. Jij, zo opgesloten in  je plicht en al je goede doen: De toekomst kan 

niet zonder jou, Zacharias. 

Zacharias zegt ‘ja maar’…ja maar wij zijn oud!  Maar oud zijn is geen reden, als 

je van de trap afvalt dan ben je snel beneden. Hoe zo oud? Is dat het einde van 

een toekomst. Hoe kom je daarbij! ‘Het is verboden om oud te worden’ sprak 

begin 19e eeuw rabbi Nachman. Wat hij bedoelde was: denk erom: er zijn altijd 

nieuwe perspectieven op wat nu een waarheid lijkt.  Zet daarom jezelf en 

elkaar niet gevangen in onveranderlijke gedachten of zekerheden. Laat vroeger 



niet heersen over nu en straks. Blijf open. Zet jezelf op het spel. Hou je open 

voor God. 

Wat de engel doet is het gesloten wereldje van Zacharias openbreken tot op 

een nieuw perspectief: het perspectief op een toekomst ‘Niet Zonder hem, niet 

zonder Jou’. Hij, wij blijven van betekenis, wij dienen ergens toe, ook al weten 

we misschien tijden niet goed het hoe en wat, en cirkelen we soms een tijdje 

zoals duiven in de lucht in afwachting van een volgende richting…wacht…wees 

waakzaam…luister…zie en ga. 

Altijd weer komt, is er een vraag aan jou en mij, een vraag die ons uitdaagt, die 

ons tevoorschijn roept, misschien wel op een wijze die we nog niet eerder 

aandurfden. Er is een roepen van God…niet vanuit of terug naar een verleden, 

maar vanuit de toekomst, naar een nog niet te overziene toekomst.   

Oud ben je als je door het verleden wordt geregeerd. Jong blijf je als je luistert 

naar de stem die klinkt vanuit de toekomst…want leven is op reis gaan en op 

reis blijven…naar steeds weer nieuwe einders... Advent zegt: kom…want het 

komt!  Wacht …er wordt op je gewacht.  Advent is het avontuur aangaan van 

het komende door zelf te komen. En onze zekerheid?…geen andere dan deze: 

de Naam van God die ons vergezelt’ Ik zal er zijn’…. Het is verboden oud te 

worden. Amen. 


