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‘Geschieden zal het dat …’ 

‘Geschieden zal het tegen de avondtijd 

dat het licht wordt’. (7) Hiermee gaan 

we de adventtijd in op naar de 

kerstdag. In deze donkere tijd dalen 

we weer af naar de kortste dag, en 

vlak er na zullen de dagen weer langer 

worden. Dat is op zich niets bijzonders, 

behalve als je Zacharia daarop betrekt. 

In de kerken, ook al heel vroeger, 

heeft hij vaak geklonken als een 

bemoediging, blijf hopen op een tijd 

waarop alles anders zal zijn, ook als je 

dat nog niet merkt: ‘Geschieden zal 

het tegen de avondtijd dat het licht 

wordt’. Dan klinken zulke woorden 

heel anders, want we zijn verwikkeld 

in dat spel van licht en duisternis, waar 

het soms schemerig om ons heen 

geworden is en het maar de vraag is 

welke kant het zal opgaan: dalen we 

verder af, of gloort er licht?  

Er bestaan beelden van zo’n zeventig jaar geleden, over Joden die uit de kampen 

terugkeerden naar Nederland. Ze gaan over de grote teleurstelling die zij ondervonden na 

hun terugkeer. Zij hoopten op een invoelend vermogen, maar kilte en onbegrip brachten 

hun toch al verloren zijn, nog dieper naar een complete verlatenheid. Zij hadden 

natuurlijk veel beter verdiend, dat realiseren de Nederlandse Spoorwegen zoveel jaar na 

dato eindelijk ook vanwege de ‘onkostenvergoeding’ die ze kregen voor de transporten 

naar Westerbork. Daar zullen de teruggekomen joden van toen niet meteen bij hebben 

stilgestaan. Hun terugkeer ging over hoe pakken we de draad weer op, en niet over het 

treinkaartje dat ze nog zelf hadden moeten kopen om naar het opvangkamp te komen. 

Velen hebben niet over hun misère meer willen nadenken, of praten, maar vonden de 

kracht te werken aan een nieuwe toekomst, zij het zonder hun geliefde familieleden en 

zonder te rekenen op bijstand van de mensen om hun heen. Er is met dit zeer schrijnend 

voorbeeld voor ogen geen grotere voorstelling mogelijk over wat verwachten eigenlijk is: 

de urgentie van dit ‘nooit weer!’ Nooit meer oorlog, en ook nooit meer wegkijken. En ook 

al zijn er in de jaren daarna nog vreselijke conflicten en oorlogen ontstaan, die kreet blijft 

bestaan als een uiting van verlangen dat dit toch nooit de bedoeling kan zijn van een leven 

op aarde.  

‘Geschieden zal het tegen de avondtijd dat het licht wordt’. Hoe krijgen we mensen dit 

nou aan het verstand? Er schijnt iets aan het leven vast te kleven dat zich steeds weer 

herhaalt, herhaalde vragen over waarom de dingen gebeuren die gebeuren, telkens weer 

terugkerende situaties van oorlog en geweld, nu weer die akelige dreiging van Rusland en 

Oekraïne, alsof er allemaal onbetaalde rekeningen open staan die alleen maar via geweld 



vereffend schijnen te kunnen worden. De angst dat hier weer een nieuwe oorlog uit 

voortkomt is groot onder de Oekraïense bevolking. Wat ook telkens terugkeert is het 

verlamde gevoel dat je aan iets bouwt, wat niet eens de kans krijgt om te voltooien. In de 

beelden van de joden die naar Nederland terugkeerden zien we ook de joden uit Zacharia’s 

tijd. Bevrijd uit ballingschap van het huidige Iran/Irak (toen Babylonië) op weg naar het 

Palestina van toen, zo’n 600 jaar voor de geboorte van Jezus. Net als de geallieerden het 

prikkeldraad van de kampen losknipte, was er toen een nieuwe tolerante koning Cyrus aan 

de macht gekomen die het aan de joden overliet om te blijven, of naar het land van hun 

voorouders te trekken: zij waren vrij en konden kiezen. En velen besloten naar Jeruzalem 

te gaan dat van oudsher het middelpunt was geweest van hoop op de komst van de 

Messias. En omdat zij zich aan die hoop waren blijven vastklampen, trokken ze zo’n 1500 

kilometer te voet met goed en have naar Jeruzalem om de zwaar verwoeste tempel van 

Salomo te herbouwen. Maar ook toen verschenen er weer andere machten ten tonele die 

het tolerante bewind van Cyrus met geweld neersloegen met als gevolg dat de bouw van 

de Tempel moest worden gestaakt. Maar het bleef hun vaste overtuiging dat wanneer de 

Tempel weer hersteld zou zijn, het niet lang meer zou duren of de Messias zou 

verschijnen. Die zou dan aan de bestaande wereldorde van brute dictators en machtige 

legers een einde brengen, en een tijdloze periode aankondigen waar rechtvaardigheid de 

scepter zwaaide. Misschien leek dat wel veel te hoog gegrepen, maar toch, dat moest dan 

maar worden geaccepteerd. Wat hen op de been hield waren Zacharia’s woorden: 

‘geschieden zal het tegen de avondtijd dat het licht wordt’. 

Het vervolgde leven op aarde had de joden gedwongen na te denken over een andere 

wereld waarin voor de ongelijkheid geen plaats meer was en het goddelijk recht eindelijk 

zou zegevieren. Het donkere leven werd beleefd als een wachtkamer zoals bij een dokter, 

maar dan zat je niet op de dokter te wachten, maar op het eeuwige licht van de Ene God 

dat sterker was dan alle geweld. Het leven was een leven lang advent, koppig hopen op 

licht tegen de duisternis in. En de Messias zou je daarbij helpen. Dat ook op de Messias het 

beeld van licht werd toegepast was al een eeuwenlange traditie toen Mattheus Jezus het 

licht der wereld ging noemen. En daar wordt in het Nieuwe Testament op 

voortgeborduurd. Ook de gemeente (wij) wordt het licht der wereld genoemd, ook al dooft 

dat licht in onze tijd langzaamaan, want het is schemerig geworden, wij zitten zo tussen 

licht en donker. En dan kan het twee kanten op gaan: verder afdalen de duisternis in, of 

opklimmen naar het licht. Maar Zacharia laat weten: ‘geschieden zal het tegen de 

avondtijd dat het licht wordt’. (7)   

De in puin gelegen Tempel zal weer worden hersteld. En Jeruzalem zal het weer gaan 

stromen, de conclusie zal zijn dat de Ene tot koning zal worden over heel de aarde, de Ene 

zal de enige zijn, en zijn naam zal de enige zijn: niet die van de brute heersers. (9) En de 

tolerante koning wist van dit Joodse geloof. En net zoals de NS deze week compensatiegeld 

toezegde, kregen ook de joden van hem een bedrag mee uit een fonds om de Tempel weer 

op te bouwen. Een soort van smartengeld om goed te maken wat zijn kwade voorganger 

Nebudkadnessar de joden destijds brutaal had aangedaan, hen deporteren. Hij betuigde 

daarmee dat hij spijt had over het aangedane leed, waar hijzelf niet verantwoordelijk voor 

was geweest, ook al voelde hij dat wel zo. Hij liet zien dat hij zich wilde inzetten voor het 

welzijn van de joden. In wezen laten de NS van nu en de koning van toen (en eigenlijk 

allen die genoegdoeningen schenken) ermee zien ‘een ander mens’ te zijn geworden. Zij 

vertegenwoordigen de stem van allen die roepen ‘dit nooit weer.’  



‘Geschieden zal het tegen de avondtijd dat het licht wordt’. Dat is het principe van elkaar 

rechtdoen. Je geeft fouten toe, je herstelt schade, en voegt daar nog iets extra’s aan 

vergoeding aan toe. Iets extra’s om recht te trekken wat krom was, herstellen wat 

verbroken was, iets meer doen wat gewoon is, dat is je een ander mens betonen. Waar dat 

niet gebeurt zullen rancune en cynisme altijd weer de kop opsteken en nieuw geweld 

ontketenen. Verwonde herinneringen die van generatie op generatie worden doorverteld, 

bijvoorbeeld op familiebijeenkomsten, zijn vaak bronnen van nieuwe conflicten. Leed zal 

dan blijven voortbestaan, tenzij dader en slachtoffer dat weten te verzachten. Dan blijkt 

er nog iets van verzoening mogelijk te zijn, lichtpuntjes die iets van het messiaanse rijk 

zichtbaar maken waar een verdeel- en heerspolitiek niet langer de dienst uitmaakt.  

‘Geschieden zal het tegen de avondtijd dat het licht wordt’. Daar bemoedigt Zacharia ook 

ons mee. Zijn naam zegt het al: ‘Herinner je je God’. Duisternis is verloren hoop, maar 

dan zegt Zacharia herinner je je God, dat Hij ons zal helpen om nieuwe verwachtingen van 

vrede en rechtvaardigheid mogelijk te maken. Daarom hoeven ook wij ons als gemeente 

die net als alle andere kerken naar de marge van de maatschappij zijn teruggedrongen, 

niet al te grote zorgen te maken zolang wij blijven geloven. Want van de joden kunnen we 

leren hoe belangrijk het is om te blijven geloven en hopen dat het ‘geschieden zal tegen 

de avondtijd dat het licht wordt’. 

En uit die kracht zal dan een Kind worden geboren dat het licht der wereld zal heten voor 

alle mensen. En ‘zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens 

verlaten – begroeten ’t morgenrood’. (lied 444/2013) 
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