EEN ANDERE ADVENT
Zondag vieren wij het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Het wordt weer advent, anders dan anders
weliswaar. Die korte periode van vier weken wil ons voorbereiden op het komende Kerstfeest. Het
zijn vier weken van verlangen, van waakzaam zijn, van uitzien naar perspectief. De geboorte van
Jezus. Als dat geen schitterend perspectief is! In deze lockdown besef ik meer dan ooit dat de advent
dit jaar (veel) langer duurt. Een langere advent, het doet ook eens goed. Want zo lang het ‘verlangen’
er is, is er hoop op toekomst, nieuwe toekomst!
God is in advent…
Terwijl we in de donkerste tijd van het jaar zijn, zoeken mensen op een creatieve manier naar
gezelligheid. Vlammetjes van liefde wordt ontstoken. Ze zijn deze dagen een hartverwarmend teken
van solidariteit met zovelen die gebukt gaan onder de lasten van het coronavirus. In steden en dorpen
begint de sfeerverlichting te fonkelen. Allemaal tekens die spreken van ‘verlangen’. Ja, mensen
verlangen naar licht, naar warmte en gezelligheid. Mensen verlangen naar nabijheid en
geborgenheid. En daar midden in is er ook God nog! God is ook in adventsstemming. Hij hoopt en
verlangt ook naar nieuw leven, naar een mooie en schitterende toekomst. Maar daarvoor heeft Hij
mensen nodig. Het staat al op de eerste bladzijden van de Bijbel. Met Abraham wil Hij een volk
verzamelen en op weg zenden. Een volk waar liefde geleefd wordt, waar gerechtigheid en vrede
gebeuren. Met vallen en opstaan is dit volk op weg gegaan door de tijd. Tot op vandaag mogen wij
met de profeet Jesaja zeggen: ‘Scheur toch de hemel open en daal af. Gij alleen zijt God en Gij staat
bij, al wie op U durft hopen.’ (Jesaja 63, 1ste zondag van de advent B). Ook al is ons hart verstokt, ook
al zijn wij verhard door eigenwijsheid, God wacht op het antwoord van mensen. Mensen die al hun
hoop op Hem durven stellen. Nog met Jesaja mogen wij geloven: ‘Gij komt hen tegemoet die met
vreugde gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken!’ God in advent, Hij hoopt dat
wij aan Hem denken. Hij hoopt dat wij antwoord geven op het aanbod van zijn Liefde. Dan gaan wij
weer in vreugde gerechtigheid doen. Niet omdat het moet of omdat het zo hoort, maar van harte.
Waar wij samen die ruimte vormen waar liefde, vrede en gerechtigheid gebeuren, daar wordt God
geboren in Zijn leven gevend Woord… In Jezus zelf.
Dragers van nieuw leven
God is deze dagen in adventsmodus, jawel. Wij leven in adventsmodus wanneer wij zijn hoop niet
beschamen en dragers zijn van nieuw leven. In ieder van ons mag het verlangen groeien om Jezus te
dragen. Het is aan ons om samen die ruimte te vormen waar liefde en gerechtigheid mogen groeien
en bloeien. Daartoe worden wij bemoedigd met die eeuwenoude woorden van psalm 80: ‘Bescherm

wat uw eigen hand heeft geplant, het stekje dat Gij hebt gekweekt. Laat uw hand rusten op het kind
dat Gij grootgebracht hebt.’ Woorden die ons wat nederigheid en eenvoud leren, in plaats van ons te
tooien in onaantastbaarheid. Nieuw leven kunnen wij maar dragen, wanneer wij eerst God ‘God’
laten zijn in ons leven. Met Hem mogen wij verlangen naar de dag van Kerstmis, de geboorte van een
Liefdeswoord midden in deze wereld zoals die nu eenmaal is. Dat verlangen vraagt van ons hart
ommekeer en bekering. Dat we ons weer durven keren naar de ander, naar de Ander. Om dat
verlangen te wekken nodig ik je uit in de komende advent eens onze kerken te bezoeken. Ze zijn
open! En je zal er zien dat we in advent zijn, dat we uitzien naar de geboorte van Jezus. Er even in de
stilte verwijlen en bidden. Zo mag en kan het nieuwe leven ook in jou groeien. Ook al mogen we er
momenteel niet samen vieren, midden een donkere wereld mag daar de verbondenheid groeien rond
licht van Liefde. De hemel zal er beetje bij beetje openscheuren…
Het wordt weer Kerstmis!
Ook al gaan we nu door een moeilijke tijd, ‘samen’ hebben we vertrouwen in de goede afloop. Straks
zal het weer Kerstmis worden. Want op de plaats war mensen creatief elkaar dragen en nabij zijn,

waar de stom gemaakte mens weer een stem krijgt en waar de blinde weer met nieuwe ogen ziet,
waar de kleine en miskende mens weer op de eerste plaats komt, daar wordt de hoop van God niet
beschaamd. Daar wordt nieuw leven geboren. Daar is Jezus de levende Geliefde. Als dat geen mooi
perspectief is! Ik wens jullie allen een gezegende adventstijd toe.
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