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Overweging 1e zondag van de Advent 

Thema: Let heel goed op! 

Lezingen: Jeremia 33,14-16 en Lucas 21,25-28.34-36 

Zondag 28 november 2021              R. Hornikx 

 

Goede mensen, 

Met de advent beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. Alles keert terug.  

Het lijkt erop alsof we weer opnieuw beginnen. Opnieuw advent, alweer 

Sinterklaas, nog een keer Kerstmis, net als vorig jaar, net als volgend jaar.  

We zijn elk jaar op herhaling. We gaan opnieuw door het kerkelijk jaar van 

duisternis naar licht, van onvrede naar vrede, van eenzaamheid naar 

gemeenzaamheid, van individu naar gemeenschap.  

Elk jaar opnieuw om steeds meer te worden zoals God ons heeft bedoeld. 

 

De lezingen van vandaag houden ons een spiegel voor, eigenlijk confronteren 

ze ons, zoals elk jaar opnieuw aan het begin van de advent, met beelden van 

verschrikkingen en rampen. We hebben de verhalen over de eindtijd en de 

komst van de Mensenzoon al vaak gehoord. Dat er een grote hoeveelheid 

ellende over de wereld komt en dat de mensen, wij, zullen lijden. Daar moeten 

we eerst doorheen. Pas met de komst van de Mensenzoon zal er een einde 

komen aan al het geweld. Pas als we elkaar helpen, onze talenten delen komt 

er een einde aan alle rampspoed. 

 

Elk jaar weer gebeurden en gebeuren er in de wereld verschrikkelijke dingen. 

Dus ook ellende en narigheid herhaald zich. Is dat nodig? Zou het niet wat 

minder kunnen?, vraag ik me vaak af.  

Is het nodig dat de bijbelschrijvers over zoveel ellende berichten? Toch 

vertellen ze eigenlijk alleen maar wat er in die tijd gebeurde. En in wat zij 

vertellen ligt veel actualiteit. In de tijd dat het evangelie wordt geschreven is 

de prachtige tempel in Jeruzalem al verwoest. Geen steen is op de andere 

gebleven. Het land wordt door vreemde machten overheerst. Onvrijheid en 

onderdrukking was aan de orde van de dag. Ook in ellende en verdriet lijkt de 

geschiedenis zich te herhalen. 

 

Het is vandaag echt niet anders dan in de tijd van de bijbelse auteurs. Welke 

verschrikkingen die het afgelopen jaar plaats vonden zouden de 

bijbelschrijvers gebruiken als ze nu hun verhaal zouden schrijven? Zouden ze 

zich wat er in Syrië gebeurde herinneren? De machtswissel in Afghanistan? De 

onderdrukking van de bevolking in Yemen? Ze zouden zeker ook iets schrijven 

over het geweld dat de Taliban gebruiken en de blijvende spanningen tussen 

Israël en de Palestijnen in de Gaza-strook.  
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De pandemie van Covid-19 zouden ze zeker niet vergeten. Ze zouden schrijven 

over de bosbranden, overstromingen en de lavastroom op La Palma. 

Geweld, verdriet, onmacht, de meest afschuwelijke dingen omringen ons in het 

groot en in het klein. Want er zijn ook drama’s op kleinere schaal: de dood van 

een klein kind, seksueel misbruik van jonge kinderen, een verkeersongeval, 

zinloos geweld, rellen in grote steden, een moord op klaarlichte dag, een naar 

ziekbed. We hoeven niet heel lang te denken en de lijst van aanslagen, 

onrecht, machtsmisbruik, ziekten en rampen wordt eindeloos. 

 

Zo vergaat het ons en zo verging het mensen van vroeger, zo blijft het 

misschien ook wel gaan. Het is om moedeloos van te worden. Het lijkt of aan 

geweld geen einde komt. Dat het nooit ophoudt. Toch is deze advent, toch is 

het denken over de eindtijd precies het tegendeel van deze wanhopige 

verzuchting: houdt het dan nooit op? 

 

De gelovige traditie zegt: het houdt ooit op. 

God zelf zal zorgen voor rechtvaardigheid. God nodigt ons uit attent te zijn op 

lichtpuntjes. We blijven niet voortdurend in negatieve herhalingen vervallen, 

horen we in het evangelie. Het houdt ooit op: alles wat ons bedreigt.  

Zo wordt de komst van de Mensenzoon aangekondigd. Er zal een toekomst 

zijn, er is hoop. Een kind brengt altijd iets van de hemel mee, iets van Gods 

eindeloze goedheid en gunnende liefde. Dat helpt ons en leert ons verder 

kijken dan de beelden van al die rampen, verder kijken ook dan de pijn, de 

ruzies, het onrecht en alles waarin we door het leven getekend worden. 

 

Stel dat we bij de pakken zouden gaan neerzitten en geloven dat er werkelijk 

nooit iets verandert, dat het inderdaad zo is dat verleden jaar hetzelfde is als 

dit jaar, dat komend jaar weer is als nu, dat er niets verandert. 

Stel je voor dat er nooit iemand geloofd dat verandering mogelijk is: geen 

Martin Luther King, geen Nelson Mandela, geen Greta Thunberg, geen Boyan 

Slat, geen idealisten, geen kind, vrouw of man die dromen over een toekomst 

waar mensen kunnen leven in vrede, die dromen van een nieuwe toekomst. 

Dan was er nooit iets gebeurd. De hoop en de verwachting van een nieuwe 

toekomst maakt mensen sterk. Hoe klein de stapjes ook zijn die genomen 

worden, ze brengen de goede toekomst dichterbij. 

 

We kennen verhalen of hebben verhalen gehoord van mensen, vluchtelingen, 

zieken, die weer een nieuwe toekomst kregen. Vluchtelingen die wegtrekken 

uit hun land is een hachelijk avontuur. Voor je het weet raakt je verstrikt in 

een bos, zwerf je door een woestijn of drijf je op zee en weet je nergens een 

beloofd land te vinden.  
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Velen van hen ontmoeten onbegrip, mensen keren je de rug toe, je bent 

eenzaam. Maar wie het avontuur aangaat, kan grote dingen verwachten. Een 

toekomst gloort. 

Of verhalen van mensen die doodziek wachten op een donororgaan. De 

toekomst is ongewis, het leven moeilijk en zwaar om dragen. Een nieuw 

orgaan opent opeens een volstrekt nieuwe toekomst. 

Hoe moeilijk wij het ook hebben, we hoeven de zwaarte van het leven en de 

vreugde die ons plots kan overvallen niet alleen te dragen.  

Dat vieren we in deze advent. God komt naar ons toe, Hij laat zich zien. En 

met Kerstmis vieren we dat God ons mensenbestaan wil delen. We herkennen 

Hem in de weerloosheid van een pasgeboren kind. 

 

Vandaag doorbreken we de duisternis.  

Elke week dichter bij Kerstmis is er meer licht. Met Kerstmis verwelkomen we 

het licht in onze wereld. Iedere advent, ieder jaar opnieuw.  

Elk jaar opnieuw mogen we ons herinneren dat God door de sleur en de 

doodsheid van ons leven heen breekt en ons toekomst belooft.  

Elke dag opnieuw mogen we opstaan om het leven te omarmen. 

Iedere advent laat ons ervaren dat we Gods mensen zijn die op zijn toekomst 

mogen vertrouwen.  

 

Laten we vol goede moed en hoopvol op weg gaan naar Kerstmis toe. 


