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Hoe komt het toch dat we ieder jaar opnieuw op de eerste zondag van de 

Advent een verhaal te horen krijgen over het einde van de wereld?  

Advent is toch een tijd van verwachten, van hopen en verlangen dat er 

met de komst van het kind nieuwe kansen zijn op vrede en gerechtigheid? 

Wanneer je in het Evangelie verhalen over het einde hoort, moet je ze 

niet plaatsen aan het einde van de tijd … later … ooit.  

Zo’n verhaal als we zojuist hebben gehoord, gaat over datgene waar het 

op aankomt in ons leven, het uiteindelijke doel. Gewoonlijk zijn mensen 

daar niet mee bezig. Ze eten en drinken, ze huwen en worden ten 

huwelijk gegeven, ze werken op de akker en malen koren.  

Met andere woorden: Ze zijn gewoon bezig met de dingen van alledag. Ze 

zorgen voor zich zelf en hun gezin en dat is goed.  

 

Maar dat betekent niet dat we geen kritische vragen meer mogen stellen 

over ons leven! 

Wanneer het mensen goed gaat, en iedereen er maar een beetje 

zorgeloos op los leeft, maken de profeten hen wakker met schrikbeelden 

van een onheilspellende toekomst.  

Want je mag je ogen nooit sluiten voor wat niet goed is en voor wie het 

niet goed heeft.  

Zo laat de profeet Jesaja aan het huis van de familie Jacob zien, dat het 

bij de God van Jacob nooit gaat om het privé-geluk van één klein volkje. 

Zijn visioen heeft te maken met het recht van alle volken op een stad van 

vrede: Jerusalaim. Niet de taal van de wapens heeft het laatste woord, 

niet het dreigen met geweld geeft de doorslag. De profeet voorziet een 

proces van omvorming: van zwaarden tot ploegscharen, van speren tot 

sikkels. De wereld is Gods akker, en jij, jij bent de ploegschaar waarmee 

Hij die akker wil bewerken. 

Maar wie kent niet de neiging om zich aan dat werk te onttrekken? Om 

zich terug te trekken in zijn eigen knusse wereldje, om zich over te geven 

aan de vervlakkende alledaagsheid? 

Omdat Jezus deze neiging kent, roept hij op tot waakzaamheid. 

“Wees waakzaam, zodat er niet in je huis wordt ingebroken”.  



De benedictijn Anselm Grün geeft aan deze oproep een symbolische 

diepte door het woord “huis” te verstaan als “het huis van je ziel”. Dat is 

jouw innerlijke ruimte waar God in je woont.  

Daar voel ik mij te midden van onveiligheid en stress, gedragen en 

geborgen. Daar vindt ook het omvormingsproces plaats van vervlakking 

naar verdieping, waardoor je metterdaad meewerkt aan de 

verwerkelijking van Gods’ rijk op aarde. 

Maat let op – zegt het Evangelie nu – want de dief wil die diepte van je 

afpakken. Hij komt in de vorm van destructieve gedachten en gevoelens 

die zeggen: 

“Wat zou je je druk maken, je leeft maar één keer, na jou de zondvloed”; 

denk je nu echt dat je door jouw inspanningen de wereld kunt 

verbeteren?”  

“Je zet je wel in voor anderen, maar uiteindelijk zijn ze niet te 

vertrouwen”;  

“Hou nou maar op je leven te beteren, je valt toch steeds weer terug in 

dezelfde fouten”; 

“‘Waarom zou je de dialoog aangaan, die ander verandert toch niet!” 

“Waarom mag je niet zeggen wat je wilt …. Als de ander dat beledigend 

vindt, is dat zijn probleem!” 

Voor deze destructieve gedachten die tot ons komen via personen en 

allerlei media, moeten we waken, zodat ze ons niet in beslag nemen. 

Zoals je een dief niet toelaat tot je huis, zo moet je ook niet elke gedachte 

en emotie toelaten tot in je innerlijke huis, omdat ze zich kunnen 

ontpoppen tot dieven die de schat van je hart willen meenemen. 

Als we niet waakzaam zijn – zo zegt het Evangelie ons vandaag – sluipt er 

veel in ons binnen dat ons van onze bewuste weg afbrengt. En opeens 

merken we dat we helemaal niet meer zelf leven, maar door onbewuste 

krachten worden bestuurd.  

Of we merken dat we niet zelf de baas zijn in ons huis, maar worden 

beheerst door ontevredenheid en bitterheid, door angst en depressie die 

als oneigenlijke bewoners bij ons zijn binnen geslopen en nu de 

zeggenschap over ons hebben veroverd. 

Er is geen reden tot angst of paniek, tenminste als we waakzaam zijn, als 

we onze ogen en ons hart gericht houden op het uiteindelijke, op de 

komst van God in ons mensenbestaan.  

Volgens Anselm Grün is die waakzaamheid een gave van God die je 

geschonken wordt door zijn engel.  



Die engel kan een innerlijke impuls zijn die je stimuleert tot positief 

gedrag. Het kan ook een ervaring van licht zijn, of een verschijning in een 

droom die je zegt welke weg te gaan. Mensen kunnen engelen zijn in de 

persoon van je arts, je therapeut, je pastor, je vriend(in), of zomaar 

iemand die iets tegen je zegt waardoor alles in een nieuw licht komt te 

staan. 

Vandaag op deze 1e Adventszondag wens ik je die engel van de 

waakzaamheid toe, zodat je elk moment bereid bent te luisteren naar de 

zachte stemmen van je hart, en te doen wat er juist nú van je wordt 

gevraagd. 

 

 

Een gedicht van Michel van der Plas: 

 

Zend ons een engel in de nacht 

als alles ons een raadsel is, 

als ons de zekerheid en kracht 

ontvallen in de duisternis 

 

Zend ons een engel, ieder uur 

dat ons ontvoert van u vandaan, 

wanneer wij voor een blinde muur 

van uw geheime plannen staan. 

 

Zend ons een engel met uw licht 

in onze slaap, de metgezel 

die troost brengt in het vergezicht 

van God met ons, Immanuel. 

 

 

 


