Pas op, wees waakzaam,
want jullie weten niet
wanneer die tijd zal komen.
Het is als met een man die op reis ging:
hij verliet zijn huis
en droeg het beheer over aan zijn dienaren,
die elk een eigen taak kregen,
en de deurwachter gaf hij opdracht
om de wacht te houden.
Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet
wanneer de heer des huizes komt,
’s avonds, of midden in de nacht,
of bij het eerste hanengekraai,
of ’s morgens vroeg.
Laat hij jullie niet slapend aantreffen
wanneer hij plotseling komt.
Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen:
wees waakzaam!’
Marcus 13, 33-37

Kort na de dood van Jezus dachten zijn
leerlingen dat Hij spoedig terug zou komen.
Hij zou het koninkrijk van God definitief
vestigen. Dat zou het einde betekenen van
allerlei gevaren en rampen die de wereld
en het leven bedreigden. Wanneer ‘die
tijd’ zou komen, wist niemand. Maar al vlug
werd het duidelijk dat die terugkomst toch
niet zo vlug zou gebeuren als men hoopte.
Zo kreeg ‘het koninkrijk van God’ een
bredere betekenis.
In het eerste hoofdstuk van zijn evangelie
zei Marcus bij monde van Jezus: ‘De tijd is
aangebroken, het koninkrijk van God is
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan
dit goede nieuws.’ (Mc. 1, 15) Enkele
hoofdstukken verder volgt nu de vraag:
wanneer komt die tijd?
Jezus maakt de vergelijking met een man
die op reis gaat en het beheer van zijn huis
aan zijn dienaren toevertrouwt. Zij moeten
er voor zorgen dat het huis in orde blijft. Er
is zelf een deurwachter, die moet waken
als de anderen slapen. Zo zal de heer des
huizes zijn huis terugvinden, zoals hij het
verlangt, zelfs als hij onverwachts komt.
Het koninkrijk van God is een samenleving
waar mensen met elkaar leven in liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid. Met een
groot vertrouwen heeft Jezus het in
handen gegeven van dienaren, zijn
leerlingen. Aan hen – aan ons dus – om er
voor te zorgen dat wij en de andere
mensen kunnen samenleven in liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid. Liefde,
dat is elkaar graag zien. Barmhartigheid,
dat is echt zorg dragen voor elkaar.
Gerechtigheid, dat is elke mens tot zijn
recht laten komen. Het is een hele
opdracht.

Wanneer komt die tijd? Niemand weet het.
Marcus gebruikt steeds het Griekse woord
‘kairos’. Dat betekent: het geschikte
moment. Dat kan zijn: ’s avonds, of midden
in de nacht, of bij het eerste hanengekraai
of ’s morgens vroeg. Elk moment dus, is het
geschikte moment voor het koninkrijk van
God. Het komt er op aan ‘de tekenen van
de tijd’ te lezen. Dàt is waakzaam zijn, alert
zijn, je voelsprieten uitzetten, luisteren en
kijken naar wat er nodig is. Het kan soms
slaan op bijzondere gebeurtenissen. Maar
meestal gaat het om het gewone leven
van elke dag.
Geen mens kan op elk moment
waakzaam zijn. Daarom is er een
deurwachter, die waakt wanneer anderen
slapen. Hij maakt hen wakker wanneer het
nodig is.
Deze woorden van Marcus worden
gelezen bij het begin van de Advent. We
kijken uit naar de ‘mens-wording’ van God
in Jezus. Is dat niet het koninkrijk van God?
Op elk moment kunnen Gods liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid ‘mens
worden’ door de levenswijze van hen die
het spoor van Jezus volgen. Matteüs zal
het later anders verwoorden: ‘alles wat
jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’
(Mt. 25, 40)
Tegen iedereen van ons zegt Jezus: wees
waakzaam!. Advent is een tijd van
waakzaamheid om te zien waar in onze
omgeving en in de wereld Gods liefde,
barmhartigheid en gerechtigheid het
meest nodig zijn. Zo wil Hij ‘mens worden’.

In het Licht
van Gods Woord
Jezus,
wij kijken uit naar uw komst in onze wereld.
Gij hebt ons uw Leven toevertrouwd.
Wij zijn U dankbaar voor dat vertrouwen.
Wij willen waakzaam zijn
met de mogelijkheden die ons eigen zijn.
Zet tijdens deze Advent
deurwachters op onze weg,
Maria en Jozef,
profeten als Jesaja en Johannes de doper,
en mensen in onze omgeving,
die ons wakker maken
om uw koninkrijk te laten gebeuren
voor hen
die het ’t meeste nodig hebben.
Jezus,
word opnieuw mens van God
tussen de mensen van vandaag.
Amen.
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