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Gemeente van Christus, 
Profeten zijn mensen met een scherpe blik. Ze kijken door de oppervlakte van alledag heen. Tussen 
de ingesleten patronen van het leven, het gaat zoals het gaat, ontwaren zij nieuwe kansen. Onder de 
dodelijke sleur voelen zij toekomst leven. Profeten ontdekken en wekken levenskracht. De profeet 
Jesaja is bekend en beroemd geworden om zijn profetische vredesspreuk ‘dan smeden zij hun 
zwaarden om tot ploegscharen’ In het zwaard ziet hij ploegschaar schuilgaan. alsof hij wil zeggen: 
IJzer hoeft geen zwaard te zijn. Leer de hand die wonden opent om een ploeg hanteren zodat de 
aarde zich opent voor het zaad. Maak van de bewapeningswedloop een wedloop tegen de honger.  
Maak van krijgskunst ….de kunst om vrede te verkrijgen. Een prachtig en krachtig beeld, het is 
gebeeldhouwd het beeld staat in de tuin van het gebouw van de Verenigde Naties in New York.  
In 1958 geschonken door n.b. de Sovjet Unie. Het kan verkeren. Poetin is het waarschijnlijk vergeten.  
Tegelijk het staat er wel …. dat beeld ….als een profetisch appèl. Niet zozeer als een toch 
onbereikbare toekomst maar als een beeld van advent.  
Toekomst, futurum betekent iets anders als advent. Het zijn tegengestelde denkrichtingen. Toekomst 
ligt in het verlengde van waar je nu mee bezig bent. De toekomst is ons futurum, je hoopt ergens uit 
te komen. Wij zetten een stip op de horizon, we maken een stappenplan, een voortgaand proces. 
Advent geeft een ander perspectief aan toekomst.  Je ogen worden naar de vérte getrokken want 
vandaar, van achter de horizont, komt je geliefde je tegemoet. Je weet niet goed uit welke richting, je 
wacht, niet je standpunt doet er toe of je uitgangspunt, nee, het komt je toe, Hij komt op je toe, naar 
jou onderweg in tegengestelde richting van hoe jij geneigd bent te gaan. Dat is Advent. 
Futurum en Advent, het is allebei toekomst maar ze staan diametraal tegenover elkaar. Bij toekomst 
als futurum horen woorden als: streven, uitstippelen, ergens naartoe werken, iets bereiken of iets 
niet bereiken.  Bij Advent horen de woorden als: ontmoeten, reiken naar, ontvangen … 
en als vanzelf gaan je handen open. Bij toekomst als futurum gaat het om verwachten. Het gaat naar 
verwachting. Wat verwacht je op grond van de nu voorliggende analyses en extrapolaties. Bij 
toekomst als Advent gaat het om hopen. En hopen lijkt op verwachten, maar dat is het niet, hopen is 
niet ingevulde verwachting. 
Het evangelie spoort ons aan om waakzaam te zijn.  
Ik hoorde iemand vertellen. Ik belde mijn beste vriend op. We hadden elkaar al een poosje niet 
gesproken. Ik vertelde enthousiast over de reis die ik had gemaakt.  Toen ik mijn verhaal gedaan had, 
vroeg ik: ‘en Jij?’ Hoe is het met jou? Nou, zei hij, bij mij … en hij vertelde over huisarts, echo, gesprek 
en specialist … zijn perspectief was ineens drastisch ingekort. Wij weten maar weinig over toekomst. 
 Als het over ons lot en leven gaat is het alsof er elk ogenblik een luikje kan openklappen onder onze 
voeten. Wij weten maar weinig. Leef elke dag alsof het je laatste is. Leef elke dag alsof het je eerste 
is. Pluk de dag, wees voorbereid. Zo proberen we het met elkaar. Maar toch je komt er niet helemaal 
mee uit. De parabel in het Mattheus evangelie roept ons op tot waakzaamheid. Wees voorbereid, 
omdat in een uur dat ge het niet bedenkt … de mensenzoon komt! 
Hoe doe je dat ‘voorbereid zijn’ ‘waakzaam zijn’? 
Er is al een heel oud filosofisch antwoord: maak je los, ga onthecht leven. Onthechting als een 
voorbereid zijn op het onverwachte. Tegelijk heeft onthechting ook iets tegennatuurlijks we willen 
ons juist wel hechten. Ik moet denken aan het prachtige verhaal van Le petit prince, het sprookje van 
de kleine prins. De vos zegt tegen de kleine prins, ‘Tem me alsjeblieft’. Ik zal het geluid van jou 
voetstappen leren kennen. Het koren zal voortaan de kleur van je haar hebben. En de vos hecht zich 
aan de kleine prins. Het maakt zijn leven kostbaar en bijzonder. Maar als de kleine prins moet 
vertrekken, is de vos verdrietig. ‘Zie je nu wel’, zegt de kleine prins, ‘jij wilde dat ik je tam zou maken,  
en nu moet je huilen, omdat ik vertrek’.   ‘En toch heb ik erbij gewonnen’, zegt de vos, ‘vanwege de 
kleur van het korenveld’. De betekenis van zijn leven is toegenomen, dankzij zijn verbondenheid.  
Misschien is dat ook wel ‘voorbereid zijn’. Niet de onmogelijke opgave om elke dag te leven alsof het 
je laatste is, maar … waakzaam zijn …als gehecht zijn. Zo is het. Hechten en verliezen, verdriet 
hebben en herinneringen koesteren, dat is wat het leven kostbaar maakt. Als de komst daar is, en je 



weet niet de dag noch het uur als het laatste uur slaat, dan zal je niet onbewogen onthecht afscheid 
nemen maar je zal in tranen afscheid nemen. Niet zoals de kleine prins zegt, dat je er niets mee bent 
opgeschoten. Je bent er wel wat mee opgeschoten, je bent rijker geworden ‘vanwege de kleur van 
het koren’.   
De komst van de mensenzoon is niet een futurum maar een advent, een komst, het overkomt ons. 
Niet daar en dan, maar hier en nu. In een gehecht zijn. De Eeuwige ademt ons. In het prachtige 
boekje van wijlen Willem Barnard,  ‘Een zon diep in de nacht’ staat zo’n wakend gebed: 
Tot U bid ik die gekomen zijt en komen zult 
laat mij niet los in de verschrikkelijke leegte van het ik 
en het niets meer dan ik … en dan het niet meer ik. 
Leid mij binnen in een wij 
in een weide aan zeer stille wateren. 
Tenslotte… Dietrich Bonhoeffer … Op een nacht hoort hij een man in de cel naast hem 
hartverscheurend huilen. Hij heeft net gehoord, morgen is zijn executie. Bonhoeffer raakt met zijn 
handen de muur aan die hem scheidt van zijn medegevangene. Hoor je me? Zullen we misschien 
bidden. Zijn gebed is nog na te lezen in zij boeken. 
 
In mij is duisternis, bij u is licht 
Ik ben eenzaam, maar Gij verlaat mij niet 
Ik ben bang, maar bij u vind ik hulp 
Ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede 
Ik ben bitter, maar bij u vind ik geduld 
Ik zie niet waarheen uw wegen leiden, 
maar Gij weet de weg voor mij…’ 
 
De man is stil …de volgende dag is hij rustig zijn lot tegemoet is gegaan. … Door voor elkaar te 
bidden, zei hij, versterk je de gemeenschap van Christus. Je bent samen, in zijn liefde. En dat geeft 
meer kracht dan je soms zou denken. Bidden als ontvankelijk worden, als je hechten, als waakzaam 
blijven je bent niet overgeleverd aan je optimisme of je pessimisme, niet de schrale hoop op het 
hoogst haalbare. Nee, leid mij binnen in een wij …een uitnodiging om op weg te gaan, om los te laten 
wat je in de greep houdt, de greep van de angst en je toe te vertrouwen - je te hechten - aan de roep 
van de Eeuwige om met vrede en vreugde goed te doen, mens te zijn naar zijn hart, geduldig lief te 
hebben, zonder te weten …waar het je brengt. Dat is de taaie hoop van advent….  
En om daar dan Amen  
 
 

 
 


