
1ste zondag van de advent – B 
Mc. 13,33-37 
 

Goede vrienden die thuis de viering mee volgen; ja het voelt 

jammer en onwennig om jullie hier niet bij ons te hebben in 

onze kerk. En we hopen stellig dat jullie ook liever hier 

zouden zijn. Maar toch, ook in moeilijke tijden kunnen we 

proberen verbonden te blijven. Dat doen we zeker vandaag. 

Het helpt ook als we beseffen dat dit alles tijdelijk is en dat er 

nog plaatsen en tijden zijn waar mensen hun geloof niet 

samen konden en kunnen beleven.  

Ik las via een goede vriend deze week een getuigenis uit 

1953, 1 februari, de grote storm en overstroming. De 

getuigenis kwam uit Kallo en één van de zaken die de 

toenmalige onderpastoor beschrijft is het wegvallen van de 

missen en het parochiale leven en het grote gat dat dit liet. 

Hij vertelt zelfs dat de uren van de missen later moesten 

aangepast worden aan eb en vloed (want anders was de kerk 

niet bereikbaar). Dit verhaal hielp mij toch wat we nu hier 

meemaken te relativeren. 

Laat ons dus maar zoveel mogelijk doen zoals we gewoon 

zijn. En bij een viering in de kerk proberen we toch altijd wat 

dichter bij de betekenis van het evangelie te komen. Het 

evangelie vandaag van Marcus roept ons op om waakzaam te 

zijn. 

Wees waakzaam, de advent is een prima tijd om ons daarin te 

oefenen. 



Waakzaam wachten is moeilijk. Het vraagt berusting 

(wachten) maar ook actie (waakzaamheid), en in dat soort 

evenwichten zijn wij mensen niet altijd zo goed. Want we 

willen liefst controle houden in alles. 

Hoewel we goed weten wat er van ons verwacht wordt, doen 

we dat lang niet altijd. We zijn (wellicht meer in de voorbije 

jaren dan nu) meer bezig met pakjes, menu en 

voorbereidingen van het Kerstfeest dan met de vraag wat 

Kerstmis echt betekent. Dat is heel menselijk en daarom juist 

moet Jezus’ oproep tot waakzaamheid in deze advent nog 

luider klinken. Zorg ervoor dat Hij die straks binnenkort met 

Kerstmis komt, je niet slapend vindt. 

Wees alert voor de mens die een beroep op je doet en een 

antwoord van medemenselijkheid van je vraagt. Dan komt 

God jou tegemoet. Vanuit onze godsverbondenheid moeten 

we steeds opnieuw met vreugde de gerechtigheid beoefenen, 

zo lezen we vandaag. 

In die goddelijke wereld van gerechtigheid is er plaats voor 

iedereen, heeft iedereen een plek om te wonen en thuis te 

komen. Dus laat ons samen met Welzijnszorg waakzaam zijn 

waar en wanneer er vandaag voor mensen in onze 

maatschappij geen plaats is. 

Advent (van het Latijnse ad venire) betekent letterlijk: wat 

ons tegemoet komt.  

Ook Jesaja (“God redt” betekent zijn naam) spreekt daarover 

in de eerste lezing: God komt diegenen tegemoet die met 

vreugde gerechtigheid beoefenen. Onze verbondenheid met 



God én onze verbondenheid met de gerechtigheid zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zegt Jesaja: onze 

godsverbondenheid en ons geloof in God moet leiden tot 

gerechtigheid. 

Die gerechtigheid is belangrijk in ons geloof: zonder concrete 

engagementen en handelingen is geloof onbeduidend. In het 

engagement groeit de echte verbinding tussen God en Gods 

mensen. Ons geloof helpt ons om onze blik op de ander te 

houden, het is de godskracht, die vonk, dat Licht, die ons naar 

het mededogen voor de ander stuurt. 

Gerechtigheid is een belangrijk woord in de lezingen vandaag, 

gerechtigheid is - zeker voor gelovigen - groter dan 

rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid zorgt ervoor dat ik krijg 

waarop ik als mens recht hebt en vertaalt zich in wetten en 

regels. Gerechtigheid beoefenen zoals God bedoelt laat ieder 

mens tot haar/zijn volle recht en waardigheid komen. Want 

elke mens is beeld van God. Dat is essentieel, maar tegelijk 

niet vanzelfsprekend omdat dit verantwoordelijkheid met 

zich meebrengt. 

 

Waarom moeten we waakzaam zijn? Omdat God elk moment 

en in eender welke mens tot ons komt. God kan elk moment 

geboren worden, kan thuiskomen bij ons. We zijn in deze 

advent op weg naar die thuiskomst, naar dat Licht. We zijn 

allen Licht-zoekers.  

Hoe klein ook, een licht, een vlam verjaagt de duisternis. 

Talrijk zijn vandaag de initiatieven die vragen een lichtje voor 

deur of raam te zetten om mensen een hart onder de riem te 



steken. Ook in Herent. Nog nooit waren zoveel mensen op 

zoek naar Licht. 

In deze bizarre en moeilijke tijden nog meer dan anders. We 

zijn ons spoor wat kwijt en het is nog niet zo duidelijk waar 

het naartoe gaat. Maar als we ons bewust zijn dat we samen 

onderweg zijn, dan kan er veel. Want in het duister dat ons 

nu omringt trekt God een spoor van licht en daarin tekent 

zich een nieuwe wereld af. Het wordt, ondanks alles, toch 

echt Kerstmis, als wij dat mee laten gebeuren. Laat ons 

samen Gods Licht verwelkomen. 


