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HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

  Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
3e zondag van de Advent, zondag Gaudete, 12 december 2021 

 

Inleiding 

Deze zondag steken we de derde kaars aan, het licht 

van Jezus’ geboorte komt heel dichtbij en daarom heet 

deze zondag, zondag Gaudete (=Verheugt u). De 

liturgische kleur is roze: het licht van Kerst schijnt al 

naar voren, het paars wordt daardoor roze. 

Vandaag horen we in het evangelie hoe Johannes de 

Doper als voorbereiding op de komst van Jezus de 

mensen toespreekt. Hij nodigt ons uit tot een radicale 

voorbereiding op de komst van het nabije Godsrijk. 

Dat Godsrijk is niet iets dat zomaar uit de hemel komt 

vallen. Nee, de realisatie ervan hangt mede af van onze 

inzet. Daartoe roept Johannes ons op. Ingaan op die 

uitnodiging veronderstelt bekering, vraagt bezinning 

op onze manier van leven. 

 

Evangelie: Lucas 3, 10-18 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: Wat 

moeten wij doen? Johannes gaf hun ten antwoord: Wie 

dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets 

heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen. Er 

kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze 

vroegen hem: Meester, wat moeten wij doen? Hij zei 

hun: Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld. Ook 

soldaten ondervroegen hem: En wij, wat moeten wij 

doen? Hij antwoordde: Niemand uitplunderen, 

niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw 

soldij. Omdat het volk vol verwachting was en 

iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of 

hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het 

antwoord: Ik doop u met water, maar er komt iemand 

die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van 

zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de 

heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn 

hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn 

tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij 

verbranden in onblusbaar vuur. Zo en met nog vele 

andere vermaningen verkondigde Johannes aan het 

volk de Blijde Boodschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter overweging 

Vandaag eens geen Johannes met een opgeheven 

vinger. Dat beeld hebben we nogal eens van hem.  

De man die eenvoudig gekleed gaat en honing met 

sprinkhanen eet. De man die oproept tot bekering, die 

daar heel radicaal in kan zijn. Toch kiezen veel mensen 

er voor om zich door hem te laten dopen met water. 

Hij wijst hen daarbij op Hem die na hem komt, die zal 

dopen met de heilige Geest en met vuur. 

In die tijd wachtte men op de dag des Heren, op een 

ingrijpen van God in de geschiedenis.  

Aan de ene kant heeft men daar grote verwachtingen 

van: men verwacht redding, bevrijding en vrede. Aan 

de andere kant vreest men het oordeel dat met die dag 

gepaard zal gaan. Met het oog op dat komend oordeel, 

roept Johannes mensen op, om zich te bekeren en zich 

te laten dopen.  

En dan zijn er een paar mensen die menen dat ze het 

goed doen en zij stellen de vraag: wat moeten wíj dan 

doen? De klemtoon ligt hier sterk op het doen. Horen 

naar het woord van God is één ding,  

het woord ook dóen is nog een heel andere vraag. En 

dan krijgen we tot onze verrassing een heel mild 

antwoord. ‘Als je zelf te eten hebt, denk er dan aan dat 

een ander misschien niet te eten heeft;  

deel met wie niet heeft’.  En: ‘Ga je zelf zo goed 

gekleed dat je staand voor je kledingkast niet weet wat 

je aan moet trekken, denk dan aan mensen die nooit 

kunnen kiezen wat ze zullen aantrekken; deel met 

hen’. Dat klinkt allemaal toch heel redelijk. En dan 

komen de tollenaars met dezelfde vraag.  

Tollenaars waren mensen die voor de Romeinse 

machthebbers belastingen moesten heffen, een baantje 

waarvoor ze door hun landgenoten met de nek werden 

aangekeken. Om zichzelf daarvoor een beetje 

schadeloos te stellen, hanteerden die tollenaars 

tarieven die vér uitgingen boven wat was 

voorgeschreven door de Romeinen. Toen die afzetters 

naar Johannes kwamen met de vraag: Wat moeten wij 

doen?, antwoordde Johannes heel nuchter:  ‘Jullie 

moeten je aan de regels houden, en niet meer belasting 

heffen dan is voorgeschreven’. Met andere woorden: 

doe je werk op een ethisch verantwoorde manier. Hij 

overvraagt de tollenaars niet. 

Hetzelfde bij de soldaten die bij hem komen: ‘Jullie 

moeten tevreden zijn met je soldij, niet plunderen en 

niet méér inpikken dan je recht op hebt. Tevreden zijn 

met wat is afgesproken  
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en niet graaien in de gemeenschapspot, niet veeleisend 

zijn ten koste van anderen. 

Wat Johannes vraagt is allemaal heel redelijk, 

eigenlijk niet meer dan burgerlijk fatsoen. 

Niemand wordt gedwongen zijn leven radicaal te 

veranderen. Zelfs tollenaars en soldaten mogen hun 

baan behouden.  

Christenen zijn geen mensen die buiten of boven de 

wereld staan. Zij leven in de wereld.  Van christenen, 

van ons, wordt alleen gevraagd om alles wat wij doen, 

dat wij dat op een rechtvaardige wijze doen. Daar 

hoort ook bij dat we rechtvaardig met elkaar omgaan, 

dat wij delen met hen die het minder hebben, dat wij 

opkomen voor hen die zelf niet voor hun eigen rechten 

kunnen opkomen.  

De eisen die Johannes stelt behoren tot de ethische 

categorie. Eigenlijk kun je ze aan iedereen stellen of je 

nu gedoopt bent of niet. Gods rijk staat open voor 

iedereen die op zoek is naar dat rijk en naar 

gerechtigheid.  

Nogmaals: Johannes stelt geen hoge eisen. Er wordt 

niet van ons gevraagd alles weg te geven of te 

verkopen. Er wordt alléén gevraagd te delen wat we 

zelf niet echt nodig hebben. En op een rechtvaardige 

wijze je werk te doen en geen misbruik te maken van 

je maatschappelijke positie.  

Het is aan ieder van ons om in te vullen wat dit 

concreet betekent in je leven. Een hele geruststelling 

voor ons, maar toch ook een uitdaging!  We mogen 

met onze beide voeten blijven staan in het leven dat we 

leven, en worden uitgenodigd juist dáár rechtvaardig 

te zijn en zorgzaam te delen met mensen in nood.  

Laten we de gerechtigheid als een rode draad door ons 

hele leven en handelen vlechten, zodat er ruimte komt 

voor God om met Kerstmis opnieuw deze wereld 

binnen te treden en ons nabij te komen. Dan zal het een 

echt zalig Kerstfeest worden. 

 

Betekenis kaarsen op de Adventskrans 
 

De eerste kaars heet Nox praecessit: De nacht loopt ten 

einde. Het is afgeleid van de woorden van de apostel 

Paulus in Romeinen 13, 12: ‘De nacht loopt ten einde, 

de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de 

werken der duisternis en ons wapenen met het licht’. 

De tweede kaars draagt de naam: Tu es qui venturus 

es?: Zijt Gij de komende? Het is de vraag van 

Johannes de doper die in de gevangenis zit en twijfelt 

aan het Messiasschap van Jezus in Matt. 11, 3: ‘Zijt 

Gij de komende of hebben wij een ander te 

verwachten?’ 

De derde kaars heet: Gaudete: Verheugt u!  Ook dit 

komt van de woorden van de apostel Paulus in zijn 

brief aan de Filippenzen 4, 4: ‘Verheug u altijd in de 

Heer. Nog eens: verheug u!’  

De vierde kaars draagt de naam: Canite tuba: Blaas de 

bazuin. Het is afgeleid van een tekst van de profeet 

Joel 2,1: ‘Blaas de bazuin op de Sion, sla alarm op de 

heilige berg: laat al de bewoners van het land beven. 

Want de dag van de Heer is gekomen; ja, Hij is nabij’.  

Zo leven we met de kaarsen naar Kerst toe. 
 

Gebed  
 

Barmhartige God, drie kaarsen steken wij aan vandaag 

in de verwachting van uw komst. 

Wij bidden u: maak ons hart een plaats van 

verwachting en liefde voor U. 

Open ons voor Uw Licht. Leer ons juichen en jubelen 

om uw komst. 

En zet ons in beweging tot opbouw van uw Rijk van 

vrede, liefde en gerechtigheid, naar het voorbeeld van 

uw Zoon, Jezus Christus, die met U en de heilige Geest 

leeft en leven geeft in eeuwigheid. Amen. 
 

Gedicht 
 

Advent is ons bezinnen,  

wetend dat God komen gaat, 

’t Is een milde blik naar binnen  

waar de Heer zich vinden laat. 
 

Advent is ons bekleden 

met ’t gewaad van hartelijkheid; 

’t is onze gaven goed besteden,  

handen vol met dienstbaarheid. 
 

Advent is ons bekeren,  

kind zijn voor Gods aangezicht; 

’t is een woord van liefde leren,  

luisterend naar Gods nieuwsbericht. 
 

Advent is ons verblijden,  

ingetogen zijn en stil;  

’t is een rechte weg bereiden,  

effen zoals God die wil. 
 

Advent is weer geloven 

dat God zelf zijn licht verspreidt. 
 

(Federatie Kana, Dominicanen.be) 

 

Mededelingen  
 

Dit weekend is er een extra deurcollecte voor de 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) om mensen die het 

slechter hebben te kunnen helpen. 
 

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 prettig weekend gewenst. 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen               Gebed  

 

Johannes wijst de mensen op de komst van Jezus naar 

deze wereld. Met concrete voorbeelden vertelt hij wat 

mensen kunnen doen om klaar te zijn voor de komst 

van Jezus. Johannes de Doper stelt geen hoge eisen, 

het is voor iedereen te doen en haalbaar: delen met 

anderen, eerlijk en tevreden zijn, niets wegpakken van 

een ander.  

Wat kun jij van jezelf delen om een ander blij te 

maken? 

 

Puzzel 
 

Wat staat hier? Je vindt de oplossing door elke letter te 

vervangen door de voorafgaande uit het alfabet: 

BEWFOU JT:  

NBBL EF XFH LMBBS WPPS EF IFFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel advies 

Goede God, wij danken U voor alles wat we hebben. 

We hebben geluk dat we niets tekort komen. 

Helaas kunnen niet alle kinderen dat zeggen. 

Daarom bidden wij voor wie niet genoeg heeft 

en vragen wij U:  

Leer ons delen van wat we teveel hebben 

met mensen die dat nodig hebben. 

Dan wordt de wereld een beetje mooier en eerlijker. 

Amen. 

 

 
 

 

 

Advent kleurplaat:  

we gaan op weg naar de geboorte van Jezus 


