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HEILIGE CHRISTOFFEL PAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

 

Evangelie, overweging en andere berichten 
van het pastoresteam  

nr. 141 – Zondag 4 december 2022 – 2de zondag van de Advent 
 

  
 

Welkom!  

We nemen deze zondag de tweede stap op onze 

Adventsweg. Op deze statie horen we over één van de 

belangrijkste Advents-begeleiders, namelijk de heilige 

Johannes de Doper. Deze voorloper van de Heer roept 

ons op te bekeren en nieuwe mensen te worden, 

zonder eigenwaan of onterechte trots. De prediking 

van Johannes de Doper is een hartelijke uitnodiging 

en vlijm scherp tegelijk, al naar gelang wij in het 

leven staan en wat we maken van ons geloof. Van 

harte wensen wij u een gezegende zondag en een 

gezegende voortzetting van de Adventstijd.   
 

Gods Woord op zondag      

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Mattheüs (3, 1-12)  

In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de 

woestijn van Judea: “Bekeert u, want het Rijk der 

hemelen is nabij. Deze toch is het die de profeet 

Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem van iemand die 

roept in de woestijn bereidt de weg van de Heer, 

maakt zijn paden recht.” Johannes nu droeg een kleed 

van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. 

Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. 

Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek 

naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in de 

rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. 

Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag 

komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen 

“Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge 

de dreigende toorn kunt ontvluchten? Brengt liever 

vruchten voort die passen bij bekering, en neemt niet 

een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben 

Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de 

macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te 

verwekken Reeds ligt de bijl aan de wortel van de 

bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, 

wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u 

met water, opdat ge u zou bekeren. Maar Hij die na 

mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig 

Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen 

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

zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; 

zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het 

kaf verbranden in onblusbaar vuur.” 
 

Ter overweging  

Op de tweede statie van onze adventsweg haken we 

aan bij de heilige Johannes de Doper. De komst van 

de Messias werd voorspeld door vele profeten, die de 

komst van een groot koning aankondigen. Maar 

Johannes verschijnt ook als een scheidslijn tussen het 

Oude en het Nieuwe Testament. Als vertegenwoordi-

ger van de oudheid wordt hij geboren uit ouders met 

een tamelijk hoge leeftijd en van voorname afkomst. 

Als aankondiger van nieuwe tijden profeteert hij al in 

de schoot van zijn moeder Elisabeth. Hij was nog niet 

geboren, toen hij, bij de komst van Maria, met Jezus 

in haar schoot, van vreugde opsprong onder het hart 
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van zijn moeder. Zo getuigde hij van de Komende én 

van het leven, dat begint in de moederschoot.  
 

De heilige Johannes wordt door zijn vader Zacharias 

al ‘profeet van de Allerhoogste’ genoemd. Het was 

zijn opdracht voor de Heer uit te gaan om zijn wegen 

te bereiden, om zijn volk de boodschap van verlossing 

te brengen. Het hele leven van Johannes de Doper 

werd bepaald door deze opdracht. Hij verrichtte zijn 

werk niet door te streven naar zelfverwerkelijking, 

maar om de Heer een volmaakt volk te bereiden, 

zodat zij het Rijk Gods en het ware leven konden 

ontvangen. Hij deed het zoals alle apostolaat gedaan 

moet worden: zichzelf vergeten en oprecht bezorgd 

zijn om de ander. Velen zouden Jezus leren kennen 

dankzij de inspanningen van Johannes de Doper.  

In het volle bewustzijn van de opdracht die hem 

toevertrouwd was, weet Johannes dat tegenover 

Christus niemand waardig genoeg zou zijn. Hij zegt: 

Ik ben niet waardig de riemen van zijn sandalen los te 

maken (Mat 3,11). Voor ons is dat misschien een wat 

merkwaardige opmerking, maar in die tijd werden de 

sandalen van koningen en hoge heren losgemaakt 

door de dienstknecht met de laagste rang. Johannes 

verklaart hiermee, dat hij in vergelijking met Jezus, 

niet meetelt. Hij staat lager dan de laagste rang. 

Johannes laat zich niet voorstaan op zijn priesterlijke 

afkomst. Integendeel, als hem gevraagd wordt ‘wie 

zijt gij?, zegt Johannes: ik ben de stem van iemand die 

roept in de woestijn: maakt recht de weg van de Heer 

(vgl. Joh 1,22-23). Hij is niet meer dan ‘de stem’, de 

stem die Jezus aankondigt. Dat is zijn opdracht, zijn 

leven, zijn persoonlijkheid. Zijn hele wezen wordt 

bepaald door Hem die na hem komt.  
 

Zouden wij zo’n leven aan kunnen? Onszelf zo 

wegcijferen ten behoeve van Christus? Zouden we het 

aankunnen niet naar onszelf te wijzen, of naar elkaar, 

maar naar Christus, zodat velen Hem zouden vinden 

en volgen? Want dat is de tweede stap. Naarmate de 

Heer meer naar buiten treedt, trekt Johannes zich 

terug. Met grote fijngevoeligheid liet hij de mensen 

die hem volgden los, opdat zij met Jezus verder 

zouden gaan. Deze voorloper wijst ook ons de weg. 

Hij leert ons in ons persoonlijk leven en werken niet 

zelf in het middelpunt te staan. Het gaat om de Heer. 

Hij moet verkondigd, gekend en bemind worden, niet 

alleen door ons, maar door iedereen. Samen met  

Johannes de Doper zijn wij niet alleen voorlopers, 

maar ook getuigen. Bij het Doopsel en het Vormsel 

hebben we deze eervolle opdracht gekregen.  
 

Wij zijn dus getuigen, maar hoe staat het met ons 

christelijk getuigenis? We horen over Europese 

regelgeving over van alles en nog wat. Maar ons land 

kent nog altijd (zelfs steeds meer) mensen die onder 

de armoede grens leven. Ondertussen mag men 

vloeken wat men wil en mag God gelasterd worden. 

Er zijn nog meer voorbeelden te geven van 

ongeordende, ontwrichtende en volslagen idiote 

ontwikkelingen. Hoelang laten we de heidenen hun 

onheilsevangelie uitdragen en stellen daar als 

christenen niets tegenover? Gods liefde en 

barmhartigheid en ook de onze maken niet dat wij 

maar vriendelijk glimlachend en begripvol alles 

moeten laten gebeuren.  
 

De Adventstijd is ook bij uitstek een leerschool om 

zelf ook profetischer in het leven te komen staan. Wij 

weten wat God de mensheid bereid heeft. Wij kennen 

Christus en zijn Kerk. Wij hebben de Sacramenten, de 

heilsleer. Wij weten dat de wereld het nodig heeft dat 

Christus haar regeert. Wij weten dat het ware geluk en 

de zaligheid van de mensen van Hem komen. In die 

zin: Wij hebben Christus! Wij zijn getuigen en 

voorlopers van de Heer! Mogen wij zo overlopen van 

hoop, van vreugde, van naastenliefde, van de Heer 

zelf, dat wij voor de Heer én voor onze medemensen 

de weg bereiden naar het licht, naar een zalige 

ontmoeting met Christus, net als Johannes de Doper. 
 

Gebed 

Almachtige en barmhartige God, laat geen zorg of 

bezigheid in deze wereld ons hinderen, nu wij op weg 

zijn, uw Zoon tegemoet. Moge de heilige Johannes de 

Doper ons begeleiden in omvorming van ons leven, 

tot profeten zoals hij, voor onze dagen. Moge de ware 

wijsheid, die wij van U leren, ons verenigen met Jezus 

Christus, onze Heer. Die met U leeft en heerst in de 

eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen 

der eeuwen. Amen. 
 

Livestream & Nieuwsbrief ronddelen  

Deze zondag is er geen livestream vanwege 

technische problemen. Informatie over vieringen, 

onze parochie, etc. vindt u op: www.dechristoffel.nl 

Deze nieuwbrief staat ook op de website van onze 

parochie.    Het pastoresteam 

http://www.dechristoffel.nl/
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Voor de kinderen 

Het is weer Advent! Vorige week hebben we de Adventskransen gezegend en de eerste kaars op de krans 

aangestoken. Vandaag is het de tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd van voorbereiding. Een tijd 

van voorbereiding op het geboortefeest van de Heer. We herinneren ons hoe het volk van Israël met hoop en 

verwachting uitkeek naar de komst van de Messias, de Christus. We herinneren ons hoe Hij werd geboren in de 

Persoon van Jezus, in een stal in Bethlehem. Maar in de Advent kijken we ook naar de toekomst, naar de tijd 

waarop Jezus terugkomt op aarde. Hoe en waar en wanneer dat zal zijn weten we niet. Daarom vraagt de Kerk 

van ons dat wij elke dag ons voorbereiden op Zijn komst, zodat we klaarstaan wanneer Hij komt. Bij de 

Advents-voorbereiding krijgen we helpers. De profeet Jesaja is zo’n helper. Onze heilige Moeder Maria is zo’n 

helper (misschien zelfs wel de allerbelangrijkste). Ook de heilige Johannes de Doper is een Advents-heilige en 

helper. Vandaag horen we in het Evangelie hoe Johannes de Doper geleefd en gewerkt heeft. Hij leefde in de 

woestijn en had een ruig kameelharen kleed aan. Hij nodigt ons uit om ons leven voor te bereiden en te 

vernieuwen, zodat wij klaarstaan wanneer Jezus komt én ook wij profeten worden van Jezus, net als Johannes 

(maar dan wel met gewone kleren). Wij wensen jou een gezegende zondag en een gezegende Adventstijd, zodat 

je over een paar weken een prachtig Kermist kunt vieren. Hopelijk treffen we elkaar dan in de kerk.  
 

 
 

Heilige Johannes de Doper, bid voor ons!  


