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UITZIEN 
 
Deze tekst gaat over stilstaan bij wat belangrijk is in het leven, over uitzien naar waardevolle 
momenten en feesten en over de betekenis van heiligen. 
 
 
STILSTAAN EN AFWACHTEN 
De herfst loop ten einde. De winter staat voor de deur.  De bomen hebben 
hun bladeren afgeschud. Ze bestaan uit alleen nog een stam plus takken. De 
oogst is binnen. Het land ligt er kaal bij. Het ziet er doods uit, maar ónder de 
oppervlakte ligt het nieuwe leven verborgen: de ‘dood’ is slechts een winter-
slaap. De tijd vertraagt: de nachten worden langer, de dagen korter. Het licht 
wijkt voor de duisternis. 
De natuur maakt een beweging naar binnen. Het is alsof heel het leven zich 
naar binnen keert. De overgang van herfst naar winter is een periode van ‘stil-
staan bij’ en ‘afwachten’.  
 
Een prachtig beeld van dat ‘afwachten’ vinden we in Marcus 4,26-27: ‘Het 
koninkrijk van God kun je vergelijken met een man die zaad in zijn akker zaai-
de. ‘s Nachts slaapt hij en overdag is hij op en ondertussen kiemt het zaad en 
groeit het op zonder dat hij weet hoe.’ 
Aldus symboliseert de slapende zaaier een belangrijk aspect van het Konink-
rijk: je handen moeten uit de mouwen, jawel, maar het is voor een deel óók 
een ontspannen bezigheid. Er gebeurt een heleboel vanzelf: ik moet zorgvul-
dig en met toewijding zaaien, maar het groeíen gaat vanzelf. Dát kunnen we 
met een gerust hart aan de Schepper overlaten.  Het Koninkrijk staat voor 
een samenleving waarin ieder mens zich prettig voelt: daar hoort geen stress 
bij. 
 
Tijdens de laatste maanden van het jaar zijn mensen extra in de stemming om 
stil te staan bij wat écht belangrijk is in hun leven. Er is méér tijd en aandacht 
voor elkaar, voor huiselijkheid en intimiteit. Mensen vertoeven meer in huis 
dan buiten. Ze keren gemakkelijker in zichzelf. 
 
VERBONDENHEID 
Die behoefte aan inkeer en ingetogenheid krijgt vanuit de katholieke geloofs-
gemeenschap diverse impulsen, te beginnen op 1 en 2 november, de data 
waarop respectievelijk Allerheiligen en Allerzielen gevierd worden. De beleving 
daarvan is misschien niet zo sterk meer als ze ooit geweest is, maar dat doet 
aan de intentie en aan de diepe beleving van sommige gelovigen niets af. 
Allerheiligen en Allerzielen gaven een gevoel van verbondenheid tot ver over 
de grenzen van de dood heen. Op díe dagen beleefde men op een intense 
manier, dat de ‘familie van de Heer’ veel méér omvatte dan alle nú levende 
mensen tezamen. Want tot die ‘familie’ behoren de heiligen, behoren ook de 
overledenen die ons dierbaar zijn. Voor ons gevoel zijn zij niet dood: wij blíj-



ven naar hen uitzien. Ze zijn niet wéggegaan, maar ze zijn ons vóórgegaan. Zij 
horen nog bij ons en wij bij hen. 
 
HEILIGEN 
Er zijn er onder ons die met heiligen ‘iets hebben’: ook al hebben zij de per-
soon van hun verering niet bij leven gekend, ze hebben er een sterke ge-
voelsband mee. Misschien is dat minder uitzonderlijk dan het lijkt: heiligen 
hebben tijdens hun leven iets zichtbaar gemaakt van díe samenleving waar ie-
dere ‘gewone sterveling’ slechts van durft te dromen. Ze hebben als het ware 
iets van dat ‘vrederijk’ naar vóren gehaald en in hun eígen leven gerealiseerd. 
Voorbeelden te over: Sint-Franciscus toonde een opmerkelijke verbondenheid 
met de natuur, in een tijd waarin termen als ‘ecologische verbanden’, ‘heel-
heid van de schepping’ en ‘rechten van het dier’ gewoon nog niet dénkbaar 
waren. Op de grens van de twaalfde en dertiende eeuw reeds heeft hij een 
diep respect getoond voor alles wat leeft. Volgens de legende sprak hij met 
broeder Ezel, zuster Koe en broeder Os. Hij was het die voor het eerst, buiten 
op het veld, een levende kerststal uitbeeldde en daarin de broeders Os en 
Ezel een plekje gaf. Zijn levensstijl werd verder gekenmerkt door zijn radicale 
keuze voor zuster Armoede, juist in een tijd dat de steden in opkomst waren 
en het geld zich ophoopte bij de nieuwe elite van Europa, die der koop-lieden.  
Een leven als dat van Franciscus spreekt tot de verbeelding en verklaart iets 
van de emotionele band die gelovigen hadden en hebben met heiligen. 
Om door te gaan: een nóg oudere heilige, de bisschop van Myra, Sint-Nicolaas, 
is de geschiedenis ingegaan als een zachtaardige, goedgeefse mensen- en 
kindervriend. Een heel ándere persoonlijke inkleuring treffen we aan bij de 
Middeleeuwse Hildegard von Bingen, in díe tijd een opvallend ‘geëmancipeer-
de’ non: ze was niet alleen bekend om haar mystiek, maar ook vanwege haar 
muzikale hoogstandjes. Juist in ónze tijd zijn diverse van haar composities op 
cd gezet. 
Natuurlijk valt ook te denken aan eigentijdse figuren: Martin Luther King haal-
de de toekomstige vreedzame samenleving van blank en zwart ‘naar voren’ in 
zijn visioen ‘I have a dream!’ En wíe op deze aardbol kent Moeder Thérèsa 
niet, die heel haar leven heeft laten zien, dat de stervende paria’s in de stra-
ten van Calcutta net zo goed bij het Koninkrijk horen als ieder van ons? 
 
Heiligen zijn ‘tussenstations’: zij maken de afstand tussen de werkelijkheid 
van alledag en het ideaal van het Koninkrijk kleiner. Het is daarom niet zo gek, 
dat elke grote godsdienst z’n ‘heiligen’ kent. Zelfs de ‘officiële’ islam, die wei-
nig van persoonsverering moet hebben, kent dit verschijnsel: bij de moslims in 
het Marokkaanse Rifgebergte zijn de graven van de maraboes, islamitische 
heiligen, net zo populair als die van de heiligen in het katholicisme. 
In het hindoeïsme wemelt het van heiligen: er zijn er die zich terugtrekken in 
het woud om te mediteren. Maar ook op straat in de drukte van de grote ste-
den komt men talloze asceten tegen. Ze staan zo hoog in aanzien, dat voor-
bijgangers spontaan bijdragen aan hun levensonderhoud. 



‘Gewone gelovigen’ trekken zich aan al die heilige mannen en vrouwen op. 
Door hen kunnen zij gemakkelijker blijven dromen van en uitzien naar betere 
tijden, blijven geloven in het koninkrijk van God. 
 
UITZIEN 
Terug naar de vertraging van de tijd en het ‘sterven’ van de natuur aan het 
einde van het jaar: er lijkt een beweging naar binnen te zijn. Er is behoefte aan 
inkeer, aan afwachten. Maar onder de oppervlakte gaat het leven door. Er is 
een sterker gevoel van verbondenheid: we zijn omgeven door levende voor-
beelden van mensen die ons zijn ‘voorgegaan’. 
Er is óók een beweging naar buíten, een beweging van verwachting, van ver-
langen. De winter is, ondanks alles, het leven ‘op een laag pitje’. Hij mag niet 
blijven: we zien uit naar het nieuwe leven. We verlangen naar de lente en de 
zomer, het lengen van de dagen, het licht dat terugkeert. Dit nieuwe leven 
wordt gesymboliseerd in bomen en heesters die altijd groen blijven. Sparren 
en dennentakken getuigen van het nieuwe leven, het terugkerende licht. Daar-
mee versierden onze voorouders tweeduizend jaar terug hun huizen en wij 
doen dat nog. We voegen er lichtjes en glinsterende voorwerpen aan toe, de 
schittering van wat komen gaat. De adventskrans is, behalve groen, ook rond: 
dood en leven, ‘inkeer’ en ‘uitzien naar’ wisselen elkaar onophoudelijk af. Juist 
in hun sámenspel zijn ze blijvend. Daarom symboliseert de ronde vorm iets 
van de Eeuwige. 
 
‘Uitzien naar’ en ‘hopen op betere tijden’ kleuren veel bijbelse teksten. Ze zijn 
niet alleen expressie van een algemeen natuurgevoel, maar vooral een 
schreeuw om bevrijding uit situaties van onderdrukking.  
Zo zucht het volk Israël onder de slavernij in Egypte en groeit het verlangen 
naar bevrijding. Er is een inspirerende leider nodig, Mozes, om aan dat verlan-
gen vorm te geven, zodat het volk ook in bewéging komt. Want aan je vrij-
heid werken, gaat niet zómaar: bevrijding is meestal een pijnlijk proces en 
doet mensen niet zelden terugvallen in de oude situatie, die de ‘veiligheid’ van 
het bekende biedt. Daarom klagen en zeuren de Israëlieten als ze ná hun be-
vrijding te lang in de woestijn moeten verblijven, geplaagd door honger en 
dorst. Vandaar het gezegde: terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. 
‘Verlangen naar beter’ vanuit ellendige menselijke situaties levert altijd een 
‘woestijnervaring’ op: je hoop of verlangen wordt op de proef gesteld. Eenie-
der die in onze tijd serieus probeert af te kicken, zich aan een andere versla-
ving ontworstelt of die door de mangel van een psychotherapie wordt ge-
haald, weet hierover mee te praten! 
 
 
MARKERINGEN 
In onze welvarende en betrekkelijk vreedzame samenleving hebben ‘verlangen 
naar’ en ‘hopen op’ niet die scherpte die ze zouden hebben in situaties van 
onderdrukking en onmenselijkheid. Daar mogen we blij om zijn. Maar daarom 
zijn ze niet minder nodig! 



‘Verlangen’ en ‘uitzien naar’ geven zín aan het leven. Deze basisemoties moe-
ten in beweging worden gehouden. Daarom heeft de mens op zijn levensweg 
markeringen nodig, een soort tankstations om ze van brandstof te voorzien. 
Het gaat daarbij vooral om toekomstige blijde gebeurtenissen waar hij hoop-
vol naar uitziet en die een ‘spannende verwachting’ in hem oproepen. Feesten 
zijn daartoe uitermate geschikt. 
 
FEESTMAAND 
De donkerste maand van het jaar een feestmaand. Dat is geen toeval. Het is 
voor kinderen belangrijk, dat we er op school écht werk van maken. Samen 
met de kinderen leven we naar zo’n feest toe: we praten erover, vertellen 
verhalen, studeren liederen in, bereiden het concreet voor enzovoort. Al 
doende léren kinderen om te gaan met gevoelens van verlangen en hoop en 
léren ze de toekomst positief te zien, óók al zijn ze het zich niet bewust. De-
ze processen spelen zich af in de fundamenten van hun affectieve leven, pro-
cessen die, wat de geloofsopvoeding betreft, tevens gezien kunnen worden 
als piketpaaltjes op weg naar het koninkrijk van God, dat we ons maar zo 
moeilijk voor kunnen stellen. 
Sinterklaas, hoe kunnen jonge kinderen er naar uitkijken! Ze geloven er heilig 
in. Ze wórden niet bedrogen: ze worden geoefend in verlangen en hopen! Lek-
ker naar verhalen luisteren, ongeremd fantaseren over Sint en Piet die op de 
meest onmogelijke plekken gesignaleerd zijn, de schoen zetten, versjes leren, 
liedjes zingen, knutselen en met een wat sneller kloppend hart de Sint een 
hand geven, het hoort er allemaal bij. Oudere kinderen beleven het weer op 
hún manier, altruïstischer: wat ‘n voorpret hebben ze bij het maken van een 
surprise voor een ander! 
Kerstmis is écht uitkijken naar de gezelligste tijd van het jaar: samen een 
kerstboom kopen, het huis versieren, het stalletje zetten, nadenken over de 
kerstmaaltijd, de nachtmis, samen spelletjes doen enzovoort. Het is ook na-
denken over het mysterie dat elke geboorte op zich is: het kind wordt niet 
gemáákt maar gegéven. Het leven schenkt ‘van nature’. 
Van het verwachtingsvol uitzien naar de geboorte van Jezus kan veel werk 
worden gemaakt, met name in de zogenaamde adventsvieringen: de kinderen 
in de kring, de klas donker, één of meer kaarsjes aan, een spannend pakje uit 
de krans halen en openmaken (’Wat zou erin zitten?’), een passend verhaal, 
een gesprekje over verwachtingen, een gebedje of gedichtje, een lied-
je.....Eigenlijk is het heel simpel. Je zou het gewoon moeten doen! 
‘Oud en nieuw’ tenslotte: afsluiten en opnieuw beginnen. Er wordt terugge-
blikt: wat fout ging wordt eerlijk gesignaleerd en er is dankbaarheid om al wat 
goed ging. Welke goede voornemens maken we? 
 
EN DE REST VAN HET JAAR? 
In december zijn veel piketpaaltjes van verwachting uitgezet. Dat is goed. 
Maar het zou bij die ene maand niet mogen blijven. ‘Uitzien naar’ is een per-
manent leerproces. Dat behoeft ook in de elf overige maanden aandacht. 



Er zijn gelegenheden genoeg om er werk van te maken. Zo zien kinderen uit 
naar hun eígen verjaardag: wie nodig ik uit? Wat voor leuke dingen gaan we 
doen op die dag? Wat wil ik eten? Welke cadeaus wil ik graag hebben? Ze zien 
uit naar de verjaardag van hun meester of juf. Ze doen hun eerste heilige 
communie of vormsel. Vaak zijn er feesten in hun familie: een verloving, hu-
welijk, zilveren bruiloft enzovoort. Er zijn ‘spannende gebeurtenissen’ als: 
voor het eerst naar school gaan, het eerste woordje leren, afscheid nemen 
van de basisschool, voor het eerst op kamp enzovoort. 
Te denken valt ook aan ‘collectieve’ feesten en gebeurtenissen: Driekoningen-
zingen, Valentijnsdag, Carnaval, Moederdag, Boomplantdag, naamdag van de 
school, Werelddierendag, Vredesweek, lampionnenoptocht met Sint-Maarten 
enzovoort. 
Leren ‘uitzien naar’ en leren positief te denken over de toekomst duren een 
heel mensenleven. We hebben piketpaaltjes nodig om de ‘moed erin te hou-
den’. 
 
 
SAMENVATTING 
 
Hoe komt het, dat de mens zich nooit neerlegt bij zijn huidige situatie? Waarom ziet hij zo 
vaak uit naar betere tijden? Waarom wordt de mens door verlangen aangedreven? Waarom 
houdt hij dat vol, ook al wordt dat verlangen nooit voor honderd procent vervuld? Hangt dat 
samen met moeilijke situaties in het leven waaruit de mens bevrijd wil worden? Of zit het de 
mens gewoon in het bloed? 
 
‘Verlangen’ en ‘uitzien naar’ lijken zich in de laatste maand van het jaar het sterkst voor te 
doen. De dagen zijn kort en donker. Mensen verlangen naar licht, warmte en huiselijkheid. Di-
verse feesten komen daaraan tegemoet. Feesten zijn ‘piketpaaltjes’ op de levensweg van ie-
dere mens: het zijn momenten waar men met spanning naar uit kan zien.  
De geloofsgemeenschap lééft van feesten en houdt daarmee de hoop op de toekomst, op het 
kómen van het rijk van God levend. Ook kínderen oefenen zich in de hoop door uit te zien 
naar feesten en andere vreugdevolle momenten in hun leven. 
 
In de bijbel krijgt het ‘uitzien naar’ een diepe betekenis. Er is vaak sprake van woestijnerva-
ringen: slavernij, onderdrukking, ballingschap.....Vanuit deze onmenselijke situaties groeit de 
hoop op een toekomst van vrijheid, gerechtigheid en menselijkheid, een toekomst waar God 
garant voor staat. 
 


