
Hoe zal ik u ontvangen? 
Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit, 
Mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
Zij die op u hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan. 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
wat u bent de God die mij redt, 
op u blijf ik hopen, elke dag weer. 

(Psalm 25: 1-5)  
 
Meer dan ooit in de geschiedenis worden de mensen van vandaag 
overspoeld met angstig makend nieuws. Nu is een eigenschap van 
nieuws dat het zich wil verspreiden en dus verspreidt ook het 
bijbehorende gevoel zich met dezelfde snelheid. Dominique Moisi, een 
Frans-Joodse schrijver concludeert dat de wereldpolitiek op dit moment 
door drie grote emoties wordt bepaald. Angst, gevoelens van 
vernedering en hoop. Steeds meer wordt het Westen een cultuur van 
angst. We zijn bang te verliezen wat we hebben. Onze welvaart, onze 
vrede, onze waarden. Hoe moeten onze kinderen straks opgroeien in 
deze steeds vijandiger wordende wereld? Wat staat ons nog te 
wachten?  

David kende ook gevoelens van 
angst. Hij had immers veel 
vijanden. Maar sterker nog dan de 
angst was zijn vertrouwen op God. 
‘Zij die op u hopen worden niet 
beschaamd’ lezen we. Op God 
vertrouwen geeft hoop. Hoop dat 
het eens anders zal zijn. Hoop dat 
terreur en dood niet het laatste 
woord hebben. Hoop dat God’s 
nieuwe wereld er zal komen. Zij die 

op God hopen worden niet beschaamd, want Hij is betrouwbaar. Hij zal 
zijn werk in deze wereld voltooien zoals hij heeft beloofd. Hij laat ons, hij 
laat jou, niet los. Bij hem kunnen we schuilen, bij hem vinden we rust. 
De theoloog Moltmann schreef in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn 
theologie van de hoop. Velen vonden in deze woorden de bemoediging - 
na de verschrikkingen van de Holocaust- om te kunnen blijven geloven. 
Hoezeer hebben we deze woorden van hoop nodig in onze tijd. 



En we kunnen het in deze dagen – deze adventsdagen- zo van harte 
met David meevoelen: “Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit.” We weten 
immers dat uw komst de redding van deze wereld betekent. U die als 
een kwetsbaar kind in onze wereld kwam. U die bereid was te lijden en 
te sterven. Voor ons.  
Hoe zal ik u ontvangen?  Zal ik u herkennen als 
vluchteling in die stroom van miljoenen 
ontheemden? Zal ik u ontvangen als dakloze 
zwervend door deze stad? Zal ik u als een 
eenzame oudere ontmoeten?  
Heer, wijs mij de weg van uw waarheid, op u blijf 
ik hopen elke dag weer. 
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