
 
 Zondag 27 november 2022 
 eerste van de Advent 

 
 
Lezing uit de profetie: Micha 2 
 
Antwoordpsalm: Psalm 12, 1.3.5 – Breng redding, 
Heer, de vroomheid is geweken 
 
Evangelielezing: Matteüs 24, 32-44 
 
Acclamatie: 339a – U komt de lof toe 
 
Overweging 
Onlangs werd er weer een klimaattop afgerond. 
Ondanks verlenging leverde deze top opnieuw een 
teleurstellend resultaat op. Ik dacht terug aan de 
klimaattop van een paar jaar eerder: “Dit is helemaal 
verkeerd. Ik zou hier niet moeten zijn. Ik zou op 
school moeten zijn, aan de andere kant van de 
oceaan. Toch komen jullie naar ons, jonge mensen, 
voor hoop. Hoe durven jullie!” Greta Thunberg 
ontplofte bijna van woede, destijds op de klimaattop 
in New York. 
“Mensen lijden, mensen sterven en onze 
ecosystemen staan op instorten. We staan aan het 
begin van een massaal uitsterven en het enige waar 
jullie over kunnen praten is geld en sprookjes over 
economische groei. Hoe durven jullie!” 
 
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio 
Guterres zei op diezelfde klimaattop: “De natuur is 
boos. En we houden onszelf voor de gek als we 
denken dat we de natuur voor de gek kunnen houden, 
want de natuur slaat altijd terug en over de hele 
wereld slaat de natuur terug met woede”.  
 
Laatst hoorde ik iemand zeggen: ‘Ik vind dat ik al best 
veel doe dat goed is voor het milieu: weinig vlees, 
weinig vliegen, weinig met de auto, keurig afval 
scheiden… Maar wat als dat toch nog lang niet genoeg 
is? Wat als ik later wordt geoordeeld en ik dan te 
horen krijg: dacht je nou echt dat dat beetje genoeg 
was? Je hád toch de voorbeelden, van Jezus, van 
Greta Thunberg en zoveel anderen en de 
wetenschappelijke berekeningen, al sinds de Club van 
Rome, die zeiden dat er veel méér nodig was? Je wás 
toch gewaarschuwd? Waarom dééd je dat niet?’  
 
Ik moest onweerstaanbaar aan al deze woorden 
denken toen ik de toespraken van Micha en van Jezus 
las.  

Micha is minstens zo boos als Greta: ‘Wee hun die 
kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen 
smeden!’ Ze nemen wat ze pakken kunnen, lezen we, 
zonder zich te bekreunen om het lot van vrouwen en 
kinderen en nietsvermoedende voorbijgangers. Ze 
beroven ze van hun geluk en hun waardigheid. Het 
lijkt wel of Micha in ónze tijd leeft: of hij ziet hoe er in 
oorlogsgebieden wordt omgegaan met het leven van 
onschuldige mensen; hoe mensensmokkelaars grof 
verdienen over de rug van wanhopige mensen; of hij 
ziet hoe weinig in ónze geciviliseerde samenleving het 
lichaam van een vrouw waard is; hoe kinderen die 
hulp nodig hebben, aan hun lot worden overgelaten, 
ook hier.  
 
En degenen die Micha aanspreekt, doen alsof ze van 
de prins geen kwaad weten: ‘Zulke dingen profeteer 
je niet, Micha! Houd je schimpscheuten voor je! Ons 
volk wórdt niet vervloekt, zoiets doet God niet!’ Ik 
hoor de klimaatsceptici en de stikstofsceptici: ‘Het 
loopt zo’n vaart niet, er staan toch nog zat bomen in 
dit land?’  
 
Ook Jezus neemt geen blad voor de mond: Want zoals 
men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was 
met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, 
tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en 
zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die 
kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn 
wanneer de Mensenzoon komt. 
 
Wie zijn of haar leven leeft met de gedachte ‘na mij 
de zondvloed’ komt bedrogen uit. Net als in de dagen 
van Noach gaat het er niet om dat je zou moeten 
weten wannéér die zondvloed nou precies komt; dat 
wist Noach ook niet. Het is ook minder belangrijk om 
te weten wannéér de Mensenzoon komt om te 
oordelen en het einde van de bestaande wereld in te 
luiden. Het gaat er vooral om dat je weet dát dat gaat 
gebeuren. En dat je je leven daarnaar inricht.  
 
Want het líjkt alsof het bij Micha en bij Jezus gaat om 
een soort onontkoombaar noodlot dat ons hoe dan 
ook zal treffen. Maar dat is niet de bedoeling van hun 
woorden. Hun woorden willen juist een bekering, een 
omkeer voor elkaar krijgen. Ze willen ook niet dat 
mensen gaan denken dat het naderende onheil 
voortkomt uit een of andere grillige bui van een boze 
God. Maar ze willen dat we ons realiseren dat we het 
onheil over onszelf afroepen als we doorgaan zo te 
leven als we doen; en ze willen dat we weten en 
geloven dat God juist uit is op ons heil, niet op ons 
onheil.  
 
Het laatste stukje van wat we vandaag hoorden van 
Micha is niet helemaal eenduidig: Ik zal je 
bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen. Ik 



zal verzamelen wat er van Israël over is, ik zal het 
verzamelen. Ik zal ze samenbrengen als schapen en 
geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; 
het zal daar gonzen van de mensen. 
Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze 
trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. 
Hun koning gaat hun voor, de HEER gaat aan het 
hoofd. 
Is dit nou bedoeld als een profetie van heil of van 
onheil? De geleerden zijn het er ook niet over eens. 
Maar hoe het ook bedoeld is: wanneer Jakob, dat wil 
zeggen het volk Israël, bijeenverzameld wordt als een 
kudde in de wei en vervolgens achter de Heer, hun 
koning aangaat de poort uit, is dat in elk geval – 
linksom of rechtsom - een totale breuk met een 
heilloos verleden.  
 
Een breuk met een heilloos verleden is ook waar Jezus 
op aanstuurt in zijn toespraak. We horen hier een 
klein stukje uit een grotere ‘rede over de laatste 
dingen’. De leerlingen willen wel eens weten wanneer 
de woorden van Jezus over bijvoorbeeld de 
verwoesting van de tempel en de voltooiing van deze 
wereld, werkelijkheid zullen worden. Jezus maakt hen 
duidelijk dat het er niet om gaat dat ze het precieze 
tijdstip moeten weten, maar dat ze vooral moeten 
weten dát het gaat gebeuren. Dat ze zich realiseren 
dat de wederkomst van de Mensenzoon weliswaar zal 
gebeuren op een tijdstip dat niemand van tevoren 
kent – ook Jezus zelf niet!- maar dat ze zich daar wél 
op kunnen voorbereiden.  
 
Voorbereiden kan door enerzijds verlangend uit te 
zien naar de komst van de Mensenzoon, met wie 
immers de messiaanse tijd zal aanbreken: door te 
letten op de voortekenen ervan. Zoals je weet: 
wanneer de takken van de vijgenboom uitlopen, komt 
de zomer eraan. Zó kun je ook aan kleine dingen zien 
dat er iets nieuws aan het beginnen is: door 
veranderingen in het gedrag van mensen op te 
merken bijvoorbeeld. Als ik het actueel invul: door te 
zien dat steeds meer mensen, zelfs vroempartijen, 
zich realiseren dat het menens moet zijn met 
klimaatbeleid. Door te zien hoe steeds meer mensen 
iemand als Greta Thunberg niet voor gek verklaren, 
maar zich haar noodkreet écht aantrekken. Door te 
zien hoe steeds meer mensen zich ook realiseren wat 
hún consumptiedrift betekent voor mensen elders in 
de wereld. Dat zijn positieve tekenen, hoe klein ook.  
 
Je voorbereiden op de komst van de Mensenzoon kan 
óók door waakzaam te zijn. Je leven bewust te leven 
en de aanwijzingen die we al ontvangen hebben, in je 
leven op te nemen. Aanwijzingen zoals de 
levensregels van God voor een evenwichtige omgang 
met de schepping en met elkaar. Levensregels die 
door Jezus nog eens zijn uitgelegd en aangescherpt. 

Zó leven is leven alsof morgen het koninkrijk van God 
zal aanbreken. Leven alsof elke dag de laatste kan zijn.  
 
En als het dan misschien nog wel een hele tijd duurt 
totdat de Mensenzoon terugkomt en het hemelse 
koninkrijk aanbreekt, moet je tóch standvastig en 
volhardend doorgaan. Want ook zónder dat er op 
korte termijn een ontmoeting met de Mensenzoon 
plaatsvindt, waarbij hij je leven zal beoordelen, ook 
zónder zo’n nabije ontmoeting met Jezus, is het 
sowieso goed om kritisch naar je eigen leven te kijken; 
om ook eerlijk in de put van mislukking en schuld te 
kijken en de weg van de verandering in te slaan. Want 
zo’n daad van inkeer en omkeer zal jou en anderen 
zéker tot zegen zijn.  
 
Voor wie dat allemaal níet doet, voor wie doorleeft 
alsof er niets aan de hand is, ‘na ons de zondvloed’; 
voor wie geheel opgaat in de dagelijkse 
beslommeringen zonder open te staan voor een 
groter geheel; voor wie leeft alsof de wereld van hem 
of haar is: zulke mensen zullen worden overvallen 
doordat onze aarde op een gegeven moment 
onleefbaar is geworden en er geen planeet B is; die 
zullen worden overvallen door de komst van de 
Mensenzoon, als door een dief in de nacht.  
 
Zo heeft ook deze tijd van Advent twee gezichten: 
enerzijds is het een tijd van bezinning, inkeer en 
omkeer. Daarop duidt ook de kleur paars in de 
liturgie. Toeleven naar het feest van Kerstmis, de 
komst van God op aarde in een mens, door je te 
bezinnen op hoe jij je leven leeft en of dat in 
overeenstemming is met hoe dat bedoeld is.  
Anderzijds is het ook een tijd van verwachtingsvol 
uitzien naar die komst van God op aarde. Omdat de 
komst van God op aarde ook iets goeds voor ons 
teweegbrengt. Namelijk het weten dat wij er niet 
alleen voor staan; dat God zich niet te min voelt om 
ons leven te delen en naast ons te gaan staan. Omdat 
God ons kent en weet dat wij echt wel van goede wil 
zijn, maar soms te weinig moed en kracht hebben om 
door te zetten. God komt ons te hulp. Zo kunnen we 
in deze Adventstijd biddend uitzien naar de geboorte 
van Jezus, die komt om zijn leven met ons te delen, in 
goede en in slechte tijden; en om ons te helpen op de 
weg van God.  
 
Muziek 
 
Lied: 460, 1.2.3.4 – De nacht loopt ten einde 


