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Zondag 29 november 2020 

 Eerste van de Advent 

 

 

Schriftlezing: Marcus 13, 24-37 

 

Lied: ‘Zoals het witte bliksemlicht’: lied 761 (t. Jan 

Willem Schulte Nordholt, m. Wilbert Berendsen) 

 

Overweging 

 

Jezus spreekt over de ondergang van de wereld. 

Het zijn oeroude beelden. Niet alleen binnen het 

christendom zijn ze te vinden, je treft ze in heel veel 

religies aan. Op een dag zal de Eeuwige besluiten dat 

het genoeg is geweest. Aarde en mensen zullen 

vergaan. Met een groot aantal rampen zal hij een einde 

maken aan zijn schepping.  

 

Met zijn woorden sluit Jezus aan bij gedachten uit zijn 

tijd. Ze waren heel gangbaar. Men verwachtte echt een 

soort grote ontknoping, een einde der tijden. 

Het wereldbeeld van die tijd is voor ons achterhaald. En 

zeker het tijdschema. Sterren kunnen niet uit de hemel 

vallen. En de generatie van toen is voorbij zonder dat 

de aarde is verwoest.  

Maar dit soort gedachten leidt eigenlijk alleen maar af 

van de oproep die de kern is van wat Jezus zegt: wees 

waakzaam! 

 

Wees waakzaam, want je weet niet wanneer ‘die tijd’ 

zal komen. Die tijd? Welke tijd? 

Je kunt denken aan de eindtijd. Maar ook aan tijd die er 

echt toe doet. Momenten die ertoe doen. 

 

Mooi is dat onze christelijke traditie laat weten dat het 

nooit te laat is om het moment dat ertoe doet, bewust 

te beleven. Op het allerlaatst zelfs, als je op je sterfbed 

ligt, is er nog van alles mogelijk. De katholieke traditie 

kent de ‘laatste sacramenten’. Verzoening met God kan 

ook dan nog. Nooit is je kans verkeken. 

 

Wees waakzaam. Of ‘wakker’, zoals het in spirituele 

tradities genoemd wordt. 

Ik denk aan Fredo. In de nieuwsbrief schreef ik over zijn 

engelbewaarder. Daar vertelde hij me van. De innerlijke 

stem die hem toespreekt. Die hem bij de werkelijkheid 

houdt. Die hem zegt wanneer hij doordraaft in zijn 

geklaag over alles wat er niet deugt. Die hem wijst op 

alles wat er wél goed is. Misschien hebben we allemaal 

wel zo’n engel in ons, als we tenminste naar haar willen 

luisteren. 

 

Wees waakzaam. Jezus benadrukt hoe belangrijk het is 

om die waakzaamheid tot een tweede natuur te 

maken. Tot driemaal toe herhaalt hij ‘wees waakzaam!’ 

Hij komt met een voorbeeld. Een man gaat op reis en 

geeft zijn dienaren de opdracht zijn huis te beheren en 

te bewaken. Maar ze weten niet wanneer de man thuis 

komt. Ze moeten dus dag en nacht voorbereid zijn, 

24/7! 

Gaat dat letterlijk op? Krijg je geen uur meer om te 

slapen? 

 

Dat kan natuurlijk niet.  

Ik denk aan het wakker zijn waartoe we worden 

opgeroepen in een doopdienst. Het is een wakker zijn 

in praktische zin. In een doopdienst klinkt een belofte 

van de doopouders aan God en aan hun kind. En een 

belofte van de gemeente aan de doopouders en God. 

Wake up-calls, noemde Yvonne ze in het doopgesprek. 

 

Als ouders beloof je je kind voor te zullen gaan op de 
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weg die ons gewezen is door Christus onze Heer, zodat 

hij zijn doop kan leren verstaan. Voor Brent betekent 

het: ruimte geven. Zodat Twan eens zelf de keuze kan 

maken. En zodat hij zelf kan ontdekken wat voor hem 

van waarde is. Dwang is er wat Brent betreft niet bij, 

dwang kan averechts werken, de overtuiging moet van 

binnenuit komen. Waaraan Carola toevoegt: ik wil hem 

wel concreet over God vertellen. En over Gods liefde. 

Zodat hij straks ook echt iets te kiezen heeft. 

 

Als gemeente beloven we deze ouders met hun 

kinderen op te nemen in ons midden, met hen Gods 

naam te belijden, vreugde en vragen met hen te delen 

en hen te dragen met onze liefde en ons geloof. Een 

hele mond vol. Hoe moet dat in de praktijk? Is ons ‘ja’ 

niet een loze belofte? Wanneer zien we elkaar weer, als 

gemeenteleden en doopouders? 

Carola ziet het breder. Minder beperkt tot het 

persoonlijke. We beloven met z’n allen 

verantwoordelijk te zijn voor elkaar. We letten op 

elkaar. Niet alleen wij hier in de Eshof verbinden ons 

daaraan, deze verantwoordelijkheid mag je delen met 

de hele wereldwijde gemeenschap van gelovigen – én 

ongelovigen, durf ik eraan toe te voegen. 

 

Waarom dan toch zo’n belofte, als die zo algemeen is? 

Zegt zo’n belofte nog wel iets, wanneer je de betekenis 

zo alomvattend maakt? 

Jawel, bedenken we in het doopgesprek. Net als de 

engelbewaarder van Fredo houdt zo’n belofte je 

wakker, houdt je bij de werkelijkheid. Het luisteren naar 

je engelbewaarder kan je tweede natuur worden. Zo’n 

belofte in jezelf bewaren ook. 

 

Wees waakzaam; blijf bij de werkelijkheid. 

Want als je waakzaam bent, ben je niet weerloos. Dan 

ben je geen speelbal van de verschrikkingen, zoals Jezus 

die benoemt: verduistering van de zon. Een maan die 

geen licht meer geeft. Sterren die uit de hemel vallen. 

Hemelse machten die wankelen.  

Ik denk aan de spirituele traditie zoals die van de 

kloosters. Vroeger dacht ik dat daar alleen maar 

gebeden werd voor de wereld. Maar juist de eigen 

waakzaamheid is een belangrijk thema in de 

gesprekken met God. Zodat je niet gaat leven in illusies 

– zoals de illusie dat het in je leven vooral gaat om je 

eigen bubbel. Je lijf, je status, je werk. Wakker zijn, dat 

is beseffen dat je niet het middelpunt bent van jouw 

leven. Dat God het centrum is en dat je leeft voor hem 

– ofwel voor dat wat God waar maakt: liefde. 

Rechtvaardigheid. Compassie en mededogen. Dat alles 

voorbij gaat, maar dat Gods liefde niet voorbij gaat. En 

dat de werkelijkheid is dat jij daar deel van bent – en 

dat je niet samenvalt met je prestaties en al dat andere 

dat tijdelijk is. 

 

Zó’n waakzaamheid maakt je sterk tegen allerlei 

mogelijke verschrikkingen. 

Maar je hebt je die niet zomaar eigen gemaakt. 

Kloosterlingen werken er niet voor niets hun hele leven 

aan. Voor ons kan een doopbelofte al voelen als een 

zware opgave die we nauwelijks waar kunnen maken. 

 

Het was wel mooi om te merken dat we van die 

zwaarte in het doopgesprek niet zo’n last hadden. Een 

belofte kun je onhanteerbaar groot maken – maar ook 

klein en dichtbij houden. Net als het waakzaam zijn. Net 

als het opmerken van tijd die er echt toe doet. Net als 

het luisteren naar je engelbewaarder. 

‘Wanneer er iemand op je pad komt, zie je naar die 

ander om,’ zei Yvonne. ‘Het is niet zo ingewikkeld.’ 

 

Muziek 


