Dan zullen er tekenen zijn
aan de zon en de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken
sidderen van angst
voor het gebulder en het geweld van de zee;
de mensen worden onmachtig van angst
voor wat er met de wereld zal gebeuren,
want de hemelse machten zullen wankelen.
Maar dan zullen ze
op een wolk de Mensenzoon zien komen,
bekleed met macht en grote luister.
Wanneer dat alles staat te gebeuren,
richt je dan op en hef je hoofd,
want jullie verlossing is nabij!’
Hij vertelde hun ook een gelijkenis:
‘Kijk naar de vijgenboom en
al de andere bomen.
Als je ziet dat ze uitlopen,
weet je dat de zomer in aantocht is.
Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je die dingen ziet gebeuren,
dat het koninkrijk van God nabij is.
Ik verzeker jullie:
deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn
wanneer dit alles gebeurt.
Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt
door de roes en de dronkenschap
en de zorgen van het dagelijks leven,
zodat die dag jullie overvalt,
onvoorspelbaar als een val die dichtklapt.
Want plotseling zal hij komen over allen
die waar ook op aarde wonen.
Wees waakzaam en bid onophoudelijk
om te ontkomen aan de dingen
die gebeuren gaan
en om voor de Mensenzoon
te kunnen verschijnen.’
Lucas 21, 25-36

Herkenbaar zijn ze wel, de vreselijke
dingen die mensen angst aanjagen. Ze
waren herkenbaar in de tijd waarin de
woorden van het Lucasevangelie
geschreven werden; ze zijn herkenbaar in
de dagen waarin ze nu gelezen worden:
natuurgeweld, terreur, ziekte en dood,
machtsmisbruik, geweld, armoede,
uitzichtloosheid, op de vlucht zijn, … Angst
kan het leven verlammen of mensen doen
wegzinken in een roes, in dronkenschap, in
oeverloze zorgen die het hart afstompen.
Maar angst keert ook om in hoop. Zo wil
Lucas ons duidelijk maken: jullie verlossing
is nabij, het koninkrijk van God is nabij.
Mensen leven in dienst van elkaar en niet
ten koste van elkaar. Zo gebeurt Gods
koninkrijk, ook in de ergste
omstandigheden. Op kleine en grote
schaal gebeuren mooie dingen, die
mensen hoop geven en doen leven. Na
de aanslagen in Parijs gingen beelden de
wereld rond van een papa met zijn
kleuter. Het kind was bang voor de boze
mensen. De papa deed hem kijken naar
de vele bloemen die waren neergelegd.
Die bloemen vertelden hem over de liefde
van heel veel goede mensen. Het gezicht
van de kleuter klaarde op.
Angst keert om in hoop, waar mensen er
zijn voor elkaar. Jezus, die vanuit het
geloof in de verrijzenis Mensenzoon werd
genoemd, heeft die manier van leven
voorgeleefd: er zijn voor mensen, niet ten
koste van mensen.
Angst daagt ons uit: richt je op en hef je
hoofd, wees waakzaam en bid
onophoudelijk, kijk naar de vijgenboom …

Hoop en vertrouwen komen naar boven
wanneer je ziet dat een ‘dode’ boom
begint uit te lopen. Leven breekt door.
Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden zullen nooit
verdwijnen. Het woord van God zegt niet
alleen iets, het doet ook wat het zegt. Zo
bleek al in het verhaal van de schepping.
En God zag dat het leven ‘goed’ is, wat er
ook kan gebeuren. God is trouw.
Daarom is het goed onophoudelijk te
bidden. We moeten niet onophoudelijk
gebeden zeggen. Wel worden we
opgeroepen om onophoudelijk in
verbondenheid met God te leven, zoals
geliefden zich onophoudelijk met elkaar
verbonden voelen, ook al zien ze of
spreken ze elkaar een tijdje niet. Die
verbondenheid geeft ons hoop, dat leven
altijd sterker is dan alles wat ons angst
inboezemt, zelfs sterker dan de dood. Zijn
naam is immers ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’.
De Advent is een tijd waarin we worden
aangespoord tot waakzaamheid: laat
angst niet overheersen, kies voor hoop en
vertrouwen. God wordt mens, niet alleen
in Jezus, maar ook in alle mensen die – al
of niet in navolging van Jezus – leven met
en voor elkaar. Zo geloven wij, telkens
wanneer we allerlei dingen zien gebeuren,
dat het koninkrijk van God nabij is.

God,
onophoudelijk
willen wij er ons van bewust zijn
dat Gij met ons zijt
als een God van Leven,
een God die hoop en vertrouwen geeft.
Keer ons toe naar elkaar,
zodat uw koninkrijk steeds weer
gebeurt in onze wereld.
Help ons te leven met en voor elkaar,
zodat angst omkeert in hoop
en dood omkeert in leven.

In het Licht
van Gods Woord

Doe ons zo uitzien
naar de komst van Jezus, de Mensenzoon,
in wie uw liefde mens wordt,
niet alleen 2000 jaar geleden,
maar ook vandaag en morgen,
steeds weer opnieuw.
Amen.
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