
Preek eerste zondag van de advent, jaar B, over Markus 13,33-37 
 

Wees waakzaam. De Heer zegt het met nadruk. Tot driemaal toe zegt Hij het : wees waakzaam. Hij 

bindt het ons op het hart : wees waakzaam. Waakzaam worden wij mensen als er gevaar dreigt.Wij 

dekken ons dan in. We proberen buiten schot te blijven. We worden ook waakzaam als er iets 

vreugdevols zou kunnen gebeuren. Dan spitsen we onze zintuigen, speuren naar aanwijzingen.We 

maken ons klaar.  

Wat ons waakzaam maakt, is meer precies het besef dat er iets belangrijks staat te gebeuren. Het zou 

ons leven kunnen veranderen. Dat kan iets goeds zijn, het kan ook iets zijn dat we helemaal niet 

graag willen. Waakzaamheid komt voort uit het besef dat er iets belangrijks zou kunnen gebeuren. In 

de oproep van de Heer die we hoorden, is dat belangrijke Zijn komst, Zijn wederkomst, die het einde 

der tijden inluidt. De geschiedenis zoals wij die kennen, houdt een keer op. Ze zal plaats maken voor 

een heel andere orde van werkelijkheid. 

De evangelie passage van vandaag vormt het slot van een lange toespraak van de Heer over het 

einde van de tijden. Over de verschrikkingen die dat inluiden, en vooral over het eigenlijke moment 

wanneer Hij met macht en majesteit zal komen op de wolken van de hemel. Voor de uitverkorenen 

zal Zijn komst heil brengen, voor hen die liever hadden dat Hij niet komt,onheil. 

De eerste christenen leefden in de stellige verwachting dat zij de wederkomst van de Heer bij hun 

leven zouden meemaken. Zo schrijft  de apostel Paulus in zijn eerste brieven dat bij die komst  de 

doden zullen verrijzen. Paulus had een concrete voorstelling van wat zou gebeuren. Hij schrijft in zijn 

eerste brief: “Wij die nog in leven zijn, zullen tegelijk met hen in een oogwenk worden weggevoerd 

op de wolken van de lucht, de Heer tegemoet, om voor altijd bij Hem te zijn. “ 

Die verwachting is zo niet uitgekomen. Paulus zelf heeft de wederkomst van de Heer niet 

meegemaakt. De eerste generaties na hem ook niet.  Nog steeds gaat de geschiedenis full speed 

verder. Wanneer er grote rampen plaatsvinden, zoals tsunami's, gaan er wel steeds stemmen  op dat 

nu het einde der tijden wel dichtbij moet zijn. Tot nu toe hadden die ongelijk. Hoe zeker is dat 

ongelijk  ?  

Gebeurtenissen als tsunami's stemmen natuurlijk wel tot nadenken. Maar de wetenschappers gaan 

verder met het in kaart brengen van mogelijke toekomstmogelijkheden. We lezen er rapporten over, 

over de groei van de wereldbevolking, over de voorraden aan olie en grondstoffen, over de 

ontwikkeling van de wereldbevolking. Niet veel mensen rekenen met een spoedig einde van de 

wereldgeschiedenis, met een aanstaand einde van de tijden. Waakzaam in de zin die de Heer 

bedoelde,  zijn wij in het algemeen niet. 

Blijft natuurlijk wel het feit dat de persoonlijke geschiedenis van ieder van ons een eind zal nemen, 

voor een aantal van ons binnen niet meer zo lange tijd. Gelovig gezien kan dat einde het begin zijn 

van een nieuwe bestaanswijze samen met Christus, de Verrezene, wanneer wij Hem toebehoren, 

maar zonder Hem wanneer er geen leven gevende band is met Hem. 

In een latere brief houdt Paulus rekening met de mogelijkheid dat hij zal sterven vóórdat de dag van 

de Heer aanbreekt. Hij is gevangen gezet en kan een mogelijke veroordeling niet als denkbeeldig  

zien. Afschrikken doet hem dat niet. Hij zal niet van Christus gescheiden worden. Integendeel, de 

dood zal voor hem de doorgang vormen met voor goed met Christus te zijn. In zijn ogen is dat zonder 



meer het beste. Hij zegt : “Voor mij toch is leven Christus en sterven gewin.” Maar hij is bereid in het 

aardse te blijven om zijn broeders en zusters van dienst te zijn. 

Paulus geeft zo blijk van de waakzaamheid waartoe de Heer oproept.Niet onvoorbereid zal de dood 

hem treffen. Hij is bereid uit dit aardse weggenomen te worden en over te gaan naar het nieuwe 

leven  met Christus in diens heerlijkheid. De mogelijkheid van een spoedige dood maakt hem niet 

radeloos of wanhopig. Het vooruitzicht met Christus te zijn stemt ten diepste blij. Heel zijn leven is 

immers door Christus bepaald, geïnspireerd, gedragen.  

Over  goed drie weken vieren wij Kerstmis. De advent die we vandaag beginnen, wil ons daar op 

voorbereiden, naar toe doen leven. Is het dan niet wat vreemd dat de liturgie van de eerste 

adventszondag niet terugkijkt naar wat 2000 jaar geleden in Bethlehem plaatsvond, maar eerder 

vooruit kijkt naar wat nog te gebeuren staat ? Daar zitten kanten aan die ons kunnen afschrikken. 

Het zou vreemd zijn wanneer Kerstmis een op zichzelf staand feit was, zonder gevolgen. Maar Jezus’ 

geboorte was een begin. Een geboorte roept altijd de vraag op : wat zal er worden van dit kind ? Een 

begin, dat gaat zich ontwikkelen en naar voltooiing groeien. Jezus heeft een wijze van menszijn 

voorgehouden en vooral ook zelf beleefd die radicaal nieuw is en in hoge mate verrassend.  

Een nieuw type mens wil Hij doen ontstaan, dat zich kenmerkt door deemoed, eenvoud, mededogen 

en zachtmoedigheid. Dat zijn niet de eigenschappen die je gewoonlijk vindt bij mensen die je verder 

helpen in een consumptiemaatschappij. Wat je gewoonlijk bij mensen vindt is treffend onder 

woorden gebracht in de wijsheid van Jezus Sirach. Daar staat te lezen : “Vanaf degene die het purper 

en de kroon draagt, tot degene die een grof linnen kiel  aan heeft : het is altijd woede en jaloezie, 

verwarring en onrust, angst voor de dood en wrok en ruzie.”  Dat zijn de drijfveren in ieder conflict. 

Jezus wil ons tot mensen van vrede maken. Daar heeft Hij Zijn leven voor over gehad. Door Hem uit 

de dood te doen verrijzen heeft God, Zijn vader,  Zijn leven bevestigd. 

 

Jezus heeft volgelingen gekregen. Met name na Zijn Pasen waren dat er velen.  Een geheimzinnige 

kracht wekt in mensen de overtuiging dat de weg van Jezus’ evangelie de weg van het leven is. Maar 

wanneer zijn volgelingen  die willen begaan, stoten ze op weerstanden in zichzelf. De wijsheid van 

het evangelie, de wijsheid van Kerstmis is zo anders als de wijsheid, die van elders wordt 

opgedrongen. 

Paulus spreekt van de tweestrijd in ons tussen de oude en de nieuwe mens. De nieuwe heeft niet het 

rijk alleen. Het vraagt in ieder leven een sterk geloof en een gestage, volgehouden toeleg, voordat de 

oude mens de handdoek in de ring gooit en zich gewonnen geeft. Dat is uiteraard voor iedere mens 

verschillend. 

Vandaar Jezus’ oproep tot waakzaamheid aan het begin van de advent. We zijn nog niet de nieuwe 

mensen die Jezus van ons wil maken. We leven nog niet over heel de lijn in Zijn geest. De tijd van ons 

leven is ons toegemeten om vorderingen te maken. Het proces kan lang duren.  Het is niet 

verstan-dig al te lange of teveel rustpauzes  in te lassen. Eens worden we opgeroepen. Dan is het te 

laat om aan een omslag te gaan denken. Vandaar ieder jaar een advent van een kleine maand en ter 

voorbereiding van Pasen, het feest van het doorgebroken nieuwe leven, een voorbereiding van ruim 

zes weken. We kunnen niet zeggen dat we er niet op gewezen worden. Eens worden we opgeroepen 

bij onze naam.  

Een tijd van bezinning wil de advent zijn, van stil staan bij het geheim van de menswording van Gods 

Zoon. Hij is één der onzen geworden om ons met het geheim van God vertrouwd te maken. Zijn 



Vader wil ook onze vader zijn. Wie kan ons beter daarvan overtuigen dan Zijn eniggeboren Zoon. 

Luisteren we naar Hem, slaan we gade hoe Hij contact heeft gezocht met de mensen door één van 

ons te worden. “Niemand komt tot de Vader dan door Mij,”zei Jezus. Hij biedt zich aan ons aan. Zien 

we toe, luisteren we naar Hem, maken we het stil in ons zelf. Door Hem hebben we contact met God 

zelf. 


