
Overweging 1e zondag van de Advent jaar B 29 november 2020 
lezingen: Jesaja 63, 16b-17 en 19b; 64, 3b-8, 1 Korintiërs 1, 3-9, Marcus 13, 33-37 
 
Vol verwachting klopt ons hart. 
 
Toen ik klein was, kreeg de Advent niet zo veel aandacht. Ik keek meer uit naar het andere grote 
feest van December, Sinterklaas. En bij ons thuis mocht de kerstboom er pas in als de Sint het land 
verlaten had. De voorbereiding op kerst die er zowat bij inschiet. En de laatste jaren lijken meer 
zaken meer aandacht te krijgen dan de Advent, zoals deze week Black Friday. Als je niet oppast, is 
het zo Kerstmis. En dat is precies waarvoor Jezus ons waarschuwt.  
 
Pas op, wees waakzaam, zegt Hij. Wij Nederlanders hebben het niet zo met het woord waakzaam. 
Vaak vullen we dat in met een gevoel van angst, straf. Let op, anders gaat het fout of krijg je een 
boete. Het gebruik van het woord poortwachter kan bijdragen aan dat gevoel. Ikzelf bijvoorbeeld 
associeer een poortwachter met een stevige persoon, die gekleed in een uniform en met een 
wapen de mensen met slechte bedoelingen buiten houdt. Maar dat is één manier van kijken. Een 
poortwachter is namelijk ook diegene buiten staat te wachten en de genodigden welkom heet. Dat 
is een heel andere manier van kijken naar dit verhaal. In plaats van wachten uit angst (om boeven 
buiten te houden) wordt het dan wachten uit verlangen (uitkijken naar de welkome persoon). En 
dat laatste lijkt beter te passen bij wat Jezus wil zeggen.  
 
Angst is een slechte raadgever. Ik heb me laten vertellen (ik heb het zelf niet nageteld) dat er 365 
keer in de bijbel staat dat je niet bang moet zijn. Voor elke dag 1. En je kent wel het verhaal van de 
talenten: die er vijf en 3 kregen, verdienden er 5 en drie bij. Maar diegenen die uit angst de ene 
talent verstopte, benutte zijn talent niet. Ook hier levert handelen uit angst niets op. 
 
Handelen uit verlangen lijkt veel meer op het verhaal van de verloren zoon. Toen deze terugkeerde 
naar huis, kwam zijn vader hem al met gestrekte armen tegemoet. En ik vraag me af: hoeveel jaren 
heeft zijn vader staan wachten op zijn zoon? Jezus roept ons op hetzelfde te doen: weest 
barmhartig zoals de Vader. God, zijn en onze Vader, handelt uit liefde. En in dat andere verhaal 
over waken, van de vijf domme en slimme meisjes met de olielampen, wordt er midden in de 
nacht geroepen: “Daar is de bruidegom!” Dat is geen roep uit angst, maar uit vreugde! Dat is de 
juiste manier van waken: wakker blijven uit verlangen! 
 
Waarom associëren we waakzaamheid dan met angst en wantrouwen? Licht dat aan ons? Denken 
we dat we straf verdienen omdat we iets niet goed gedaan hebben? Dat is niet nodig, daarvoor 
heeft de Kerk het sacrament van Boete en Verzoening (wat we vroeger Biecht noemden). En onze 
parochie kent tijdens de Advent daarvoor twee prachtige vieringen. Maria die de knopen ontwart 
op 8 december, en de boeteviering op 15 december (voor beiden graag aanmelden).  
 
Denken we misschien dat wij het niet waard zijn, dat Hij naar ons komt? Dat klopt niet, want juist 
met Kerstmis laat Jezus zien dat Hij er voor iedereen wil zijn, koningen én herders. Hij wil er zijn 
voor jou en mij. Denk niet: ik doe er niet toe! Wij zijn allemaal kostbaar in zijn ogen. 
 
Dan lijkt met afleiding nog de grootst belemmering om ons goed voor te bereiden. Er is zoveel te 
doen, en zeker tijdens corona lijkt het nergens anders eer over te gaan. Ook daarvoor bestaat een 
handig hulpmiddel: de digitale adventsretraite van de Jezuïeten. Meld je aan op 
https://www.ignatiaansbidden.org/, en je krijgt tijdens de Advent elke dag een kort mailtje met 

https://www.ignatiaansbidden.org/


inspirerende en bezinnende teksten. Zo houd je focus op deze bijzondere tijd, en kun je je prima 
voorbereiden op Kerst. Want als je niet oppast, is het zo Kerstmis! 
 
De juiste manier van oppassen, waakzaam zijn, heeft te maken met verlangen en vertrouwen. En 
dat is precies wat we kunnen leren van het Sinterklaasfeest. Wie is er niet als kind midden in de 
nacht opgestaan om te kijken of de Sint al geweest was? Wie keek er niet reikhalzend uit naar wat 
de Goedheiligman gebracht had? Als kind hebben we geleerd om vol verwachting uit te kijken. Dat 
deze grondhouding ons mag helpen om ons goed voor te bereiden op Kerstmis. 
 
Diaken Anton Janssen 
 


