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Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
1e zondag van Advent, 27 november 2022 

 

Inleiding 

 

We beginnen vandaag een nieuw kerkelijk jaar.  

Het liturgische C-jaar hebben we met Christus Koning 

afgesloten, met de 1e zondag van de Advent begint het 

liturgische A-jaar. Zo kennen we drie liturgische jaren 

met vaste lezingen voor iedere zondag. 

Advent is een tijd van verwachting en van inkeer.  

We bereiden ons voor op de komst van de Heer.  

Dat doen we in de donkerste tijd van het jaar en dat is 

niet zomaar, want juist nu verlangen we naar Licht.  

Op de drempel van dit nieuwe jaar worden we 

uitgenodigd toe te leven naar Kerstmis en ons voor te 

bereiden op de komst van de Heer: 

Gods Zoon komt in onze wereld. God 

wordt mens.  

 

Evangelie: Matteüs, 24, 37-44. 

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

Zoals het ging in de dagen van Noach, 

zo zal het gaan bij de komst van de 

Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen vóór de 

zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen 

en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de 

ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de 

zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij 

de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op 

de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander 

achtergelaten: twee vrouwen zullen met de molen aan 

het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere 

achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet 

niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als 

de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht 

de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn 

huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, 

omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het 

niet verwacht. 

 

Ter overweging 

 

In de natuur breekt de donkerste tijd van het jaar aan.  

De dagen korten nog: pas over drie weken is het 

winterzonnewende. Maar in de liturgie zingen wij in 

deze periode van de nacht die ten einde loopt. En 

hebben wijde eerste kaars ontstoken op de 

adventskrans.  

In de donkerste tijd van het jaar verzekert de liturgie 

ons, dat er licht is; maar je moet het willen zien.  

 

 

De Advent, zo zou je kunnen zeggen, is een 

oefenperiode, een tijd om onze ogen naar het licht te 

zetten. Advent de tijd van verwachten dat God zal 

komen in deze wereld om een einde te maken aan alle 

onrecht en verdriet. 

In de tekst van Mattheus wordt over een einde 

gesproken en dat einde gaat gepaard met een soort 

oordeel of een soort scheiding die aangebracht wordt.  

Op het eerste gehoor geen prettige tekst, er gaat een 

dreiging vanuit. De tijdgenoten van Mattheus 

verlangden juist naar dat einde: dan zouden de 

onrechtvaardige verhoudingen en 

de dreiging waaronder zij gebukt 

gingen, opgeheven worden en er 

zou een nieuwe tijd aanbreken. 

Men zag uit naar dat einde: een 

einde aan hun onvrije bestaan en 

aan de Romeinse overheersing,  

zodat ze in vrijheid hun leven 

zouden kunnen opbouwen.  

De gebeurtenissen die op dat moment plaatsvinden in 

hun leven  

zoals de verwoesting van de tempel en de opstand van 

de joden die Jeruzalem in puin hebben gelegd, zien zij 

als de voorbode van het naderende einde dat zich 

aankondigt. Ze geloven dat het niet lang meer zal 

duren.  

Als wij om ons heen kijken dan zijn er ook mensen die 

zeggen dat het einde nadert: kijk maar naar alle 

honger, oorlogen, aanslagen, ongerechtigheid, de 

grote milieuproblemen enzovoort. En dan zijn er de 

mensen die cynisch naar het kerstfeest kijken: ieder 

jaar weer vieren we de komst van de vredesvorst en al 

wat er gebeurd: geen vrede alom. Gedachten die wij 

vast ook wel eens hebben.  

En nu wordt ons in de adventstijd weer gevraagd  

onze ogen naar het licht te zetten. Maar gaat het in de 

teksten wel om een einde, hét einde?  

Bij naderend einde hebben wij gedachten als:  

dat het ophoud, dat alles ophoud te bestaan.  

Maar het gaat Mattheus niet alleen om een einde, het 

gaat hem vooral om wat daarop volgt: namelijk een 

nieuw begin waarin Gods toekomst eindelijk zal 

doorbreken. Hij gelooft dat, vanwege de 

scheefgegroeide verhoudingen en de wantoestanden in 

zijn tijd, een pijnlijk einde nodig is om schoon schip te 
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maken. Om daadwerkelijk een nieuwe orde te laten 

bestaan, waarin er een einde komt aan het onrecht  

en er ruimte ontstaat voor een leven in Licht met God.  

Je ogen naar dat licht zetten betekent: blijven geloven 

in de toekomst. En daarbij je laten leiden en luisteren 

naar het Woord van de Heer. En vooral dat Woord in 

de praktijk brengen door concrete daden van 

gerechtigheid. Dat alle volken hun zwaarden 

omsmeden tot ploegscharen, is verre toekomstmuziek.  

Maar elke mens die, al was het maar één hatelijk 

woord dat hem op de lippen lag, inslikt en vervangt 

door iets constructiefs, heeft al een stap voorwaarts 

gezet. Maar wat zou je verder nog kunnen doen. 

Misschien helpt het als we eens nadenken over onze 

eigen eindtijd, over het moment waarop ons aardse 

leven ophoudt. Juist dan krijgt de oproep van de lezing 

een actuele betekenis. Voorbereid zijn betekent dan 

dat je altijd klaar zou moeten zijn om van hier weg te 

kunnen gaan, wanneer het ook gebeurt en hoe het ook 

gebeurt. We weten immers niet of we plotseling zullen 

sterven of dat we de tijd krijgen voor een periode van 

afscheid. Voorbereid zijn betekent dat je geen losse 

eindjes meer zou moeten hebben die nog moeten 

worden afgehandeld, dat er geen onenigheid zou 

moeten heersen tussen mij en een ander die nog moet 

worden goedgemaakt.  

Voorbereid zijn, waakzaam zijn betekent dat je bewust 

leeft, dat er vrede is in je hart, dat je niemand kwaad 

doet, dat je eerbied en respect hebt voor deze mooie 

aarde en voor alle levende wezens die daarop leven. 

Stel je voor dat alle mensen zó zouden leven!  

Wat zou de wereld dan anders zijn. 

Onze ogen naar dat licht zetten: is geloven in díe 

wereld, in die toekomst.  

Dat deze adventstijd ons daarbij mag helpen. 

 

 

Gebeden  

 

Liefdevolle God, wij danken U dat Gij inbreekt in onze 

wereldse tijd en ons hart bereid maakt voor de 

geboorte van uw liefde. 

Ga met ons mee doorheen de dagen van deze advent. 

Maak ons waakzaam voor uw visioen van vrede, 

en maak ons bereid om dat visioen stap voor stap 

dichterbij te brengen in de kleine verhalen van ons 

dagelijks bestaan. 

Dan kunt Gij opnieuw geboren worden, telkens 

wanneer wij het wagen een ander als medemens nabij 

te zijn, naar het voorbeeld van Hem,  

naar wiens komst wij verlangend uitzien, 

Jezus van Nazareth, uw Zoon en onze Broeder. Amen. 

 

 

 

 

Heer, onze God, 

help ons waakzaam te blijven 

op elk uur van de dag en van de nacht. 

 

Open onze ogen 

om uw licht te ervaren. 

 

Open onze oren 

om naar uw stem van waakzaamheid te luisteren. 

 

Open onze mond 

om ook bij anderen te getuigen van uw aanwezigheid. 

 

Open ons hart om de komst van Jezus 

in onze ziel voor te bereiden 

en om ons intens met Hem verbonden te weten. 

 

Open onze geest 

om de oppervlakkigheid van het leven te doorbreken. 

 

Open onze handen 

om genadevol te zijn voor de gekwetste mens. 

 

Misschien dat Gij, met Kerstmis, 

dan ook in ons 

mens wilt worden. 

 

 

Mededelingen  

 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn 

te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Alle goeds en een prettige weekend gewenst. 

 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 

 

Vandaag is de eerste zondag van de Advent. De advent 

is de voorbereidingstijd op het geboortefeest van 

Jezus. Dat feest vieren we met Kerst. Er zijn vier 

Adventszondagen. Iedere zondag wordt er in de kerk 

een kaarsje meer aangestoken.  

Omdat er vier Adventszondagen zijn, branden er op 

het laatst vier kaarsen. Dat kun je thuis ook doen.  

Met onderstaande link kun je zelf vier ‘kaarsen’ maken 

en iedere week één ‘vlammetje’ op een ‘kaars’ zetten. 

Zo leef je thuis ook toe naar Kerstmis. 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/11/ak515.pdf  

 

 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/11/ak515.pdf

