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Er kwamen heel wat mensen op Johannes de Doper af. En ze hadden allemaal een bepaalde hoop, 

een verwachting voor de toekomst. Ze hoopten dat het beter zou gaan voor hen zelf en voor hun 

wereld. Johannes moedigde hen aan en gaf hen vertrouwen. Ook ons, mensen in onze moderne 

welvarende wereld wil de adventstijd bemoedigen en hoop geven. Die twee simpele kaarsjes, op een 

krans van groen, zijn daarvan het kwetsbare, nietige symbool. Ondanks al onze tekortkomingen 

mogen wij vertrouwen op Gods genade en de onstuitbare komst van zijn Rijk. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Op de tweede zondag van de advent komt jaar in jaar uit de ruige gestalte van Johannes de Doper 

naar voren. Alle vier de evangeliën vertellen hoe hij de komst van de Heer heeft voorbereid, hoe hij 

opriep tot boetedoening, de mensen een bekeringsdoop toediende, een teken van ommekeer door 

onderdompeling in de Jordaan, en hoe hij onderstreepte dat degene die na hem kwam sterker en 

groter was dan hij zelf. Hij zelf moest kleiner worden, maar Christus, de komende, moest alle 

aandacht krijgen. Johannes de Doper is bij uitstek de adventsfiguur. Hij roept ons op onszelf 

geestelijk en moreel voor te bereiden zodat Christus en zijn koninkrijk echt kunnen komen. 

Wat mij altijd intrigeert in het evangelie over Johannes is dat er melding gemaakt wordt van talrijke 

mensen. Johannes bevond zich bij de Jordaan, maar de mensen kwamen uit Jeruzalem en uit heel 

Judea naar hem toe. Lopend of op rijdieren, jong en oud, man en vrouw, iedereen wilde erbij zijn en 

wilde Johannes horen. Zijn hoopvolle maar toch ook ernstige boodschap ging als een lopend vuurtje 

door het land. Marcus vertelt dat nog beknopt en kort, maar vooral Lucas is veel uitvoeriger over de 

inhoud van Johannes’ toespraak en de vragen die mensen hem stellen. Voor ons is dat toch bijzonder 

dat mensen daar zo massaal op afkwamen. Er was kennelijk een breed levende behoefte aan 

geestelijke verdieping. Misschien had men vragen over de zin van het leven, over wie God is en hoe 

je hem beter kunt leren kennen, hoe je een goed mens kunt zijn en de goede keuzen kunt maken. 

Onder de indruk van Johannes’ preek lieten mensen zich onderdompelen en namen zich voor een 

nieuwe start te maken met gebed en geloof en trouw aan Gods geboden. Zo hoopten ze zich voor te 

bereiden op het Rijk van God dat volgens Johannes dichtbij was. 

Hoe zit dat eigenlijk in onze tijd? Zijn er ook nu nog zulke figuren als Johannes de Doper die de 

mensen oproepen tot een leven van hoop en naastenliefde? En zijn er ook nu mensen die daarvoor 

warm lopen? Als je naar de meeste kerken kijkt, lijkt de belangstelling daarvoor klein. Diensten 

worden matig bezocht en gemeenschappen worden kleiner. De jonge generatie lijkt minder te porren 

voor kerkgang en geloofsbeleving. Toch hebben wij hier in het klooster de indruk dat er velen zijn die 

zoeken naar meer diepgang in hun leven. De gasten in ons klooster en in het stiltecentrum en de zich 

steeds weer aanmeldende nieuwe oblaten komen allemaal voor gebed, meditatie, voor middelen om 

God te zoeken en te leren kennen en dichterbij hem te leven, meer te leven volgens zijn bedoeling. 

Ook in onze tijd zijn er talrijke zinzoekers die ook een Johannes de Doper en een Jordaan opzoeken 

om een nieuw begin te maken. Soms hebben ze er een hele tijd niets aangedaan, soms hebben ze 

slechte ervaringen met hoe de kerk vroeger functioneerde, soms hebben ze een grote verandering in 

hun leven doorgemaakt. En dan maken ze een gebedsdienst mee in een klooster of lezen in een 

boekje over het kloosterleven en worden geraakt. Opeens voelen ze dat er iets meer moet zijn, dat 

het leven niet alleen maar gaat over de dagelijkse zorgen rond je gezin, je baan, je vakantie, je 

inkomen, dat er diepere vragen en uitdagingen liggen. 



Zoiets speelde ook bij de joden in ballingschap, vele eeuwen voor Christus. Ze waren uit Jeruzalem 

weggevoerd naar Babel en waren daar al tientallen jaren. Ze waren misschien wel gewend aan de 

taal en de gewoontes van dat heidense land. Toch waren er momenten dat ze heimwee voelden, 

verlangen naar hun eigenlijke vaderland, de plek waar hun tempel stond en waar ze God konden 

dienen en waar ze zich aan zijn geboden konden houden. Ze verlangden naar echtheid en diepgang. 

En dan staat er een profeet op die zijn stem laat horen, die zijn volk oproept moed en troost te 

putten want er komt een eind aan de ballingschap. Hij spreekt van Gods vergeving, een eind aan de 

straftijd en een weg terug naar het beloofde land. Hij ziet hoe er een weg gebaand wordt door de 

wildernis, een mooie rechte vlakke weg waarlangs God met zijn volk terugkeert naar Israel. God komt 

en leidt zijn schapen terug en brengt zijn lammeren samen. Die krachtige woorden van de profeet 

Jesaja hebben het verlangen van de mensen sterker gemaakt en hen aangemoedigd in beweging te 

komen en  de terugreis naar hun land te beginnen. 

Deze woorden worden niet voor niets in de adventstijd gelezen, het zijn woorden van verlangen en 

verwachting die ons prikkelen om toe te leven naar de dag van de geboorte van Jezus. Op het feest 

van kerstmis  vieren we de komst van de Heer, niet alleen zoals Hij lang geleden geboren werd, maar 

ook zoals Hij nu in ons leven, in ons hart geboren wil worden. Elke advents- en kersttijd is een 

verbeelding van verlangen en vervulling. Advent drukt het verlangen uit naar warmte en vrede en 

vriendschap en liefde, kerst viert de vervulling van die droom. De vieringen van deze weken in de 

decembermaand moedigen ons aan dat verlangen serieus te nemen en er iets mee te doen, echt op 

weg te gaan naar dat Rijk dat God in Jezus in onze wereld begonnen is. In ieder mensenhart, maar 

ook in gemeenschappen en kerken, families en andere groepen wil Hij dat rijk verder laten groeien. 

Daarvoor mogen we ruimte maken, de weg bereiden, onze ontvankelijkheid verdiepen en ons 

vertrouwen versterken. We kunnen van alles doen om dat Rijk dichterbij te brengen. Ons gebed en 

onze meditatie, onze hoopvolle inzet voor medemensen, onze sobere levensstijl, onze trouw aan 

onze dierbaren zijn allemaal middelen om in het voetspoor van Jesaja en Johannes de Doper de weg 

voor de Heer te bereiden en met Hem op weg te gaan naar zijn toekomst. 

Maar misschien zijn er mensen die zeggen: wat heeft het allemaal voor zin. Dat Rijk van God, daar 

wachten we al tweeduizend jaar op. Dat kun je nu toch echt wel vergeten. Kijk maar naar het nieuws 

over de dreiging van oorlogen en milieurampen, kijk maar naar de onverschilligheid en de zelfzucht 

van mensen. Ook in de tijd van de apostel Petrus waren er velen die de hoop opgaven en niet meer in 

de komst van de Heer konden geloven. We hoorden dat in de tweede lezing. Ja, zegt Petrus, 

inderdaad het duurt lang. God wil jullie nog wat tijd geven zodat iedereen zich bekeren kan en 

niemand verloren gaat. Maar heel onverwacht, als een dief in de nacht, zal Hij komen om alles en 

allen te oordelen. Dan zullen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen en dan zal er echt 

definitief gerechtigheid en vrede en liefde zijn. Tot het zover is moeten jullie een heilig, een zuiver 

leven leiden, met heel je hart gericht op de liefde voor God en de ander, zodat je onberispelijk voor 

God kunt verschijnen. 

Wanneer we thuiskomen uit de ballingschap, wanneer die nieuwe hemel en die nieuwe aarde 

aanbreken, we weten het niet. Wat we wel weten gaat over de tussentijd: een tijd van voorbereiding, 

een tijd van toeleg op liefde en trouw, een tijd van gebed en aandacht. Daar roepen de profeten en 

de apostelen ons vandaag toe op. Laten we daar in deze adventsweken extra werk van maken om 

met diepe vreugde het feest van de geboorte van de Heer te kunnen vieren. Amen. 


