Komt tijd, komt Advent…én Kerst
Als klein kind ben ik – maar waarschijnlijk u ook – opgegroeid met waarschuwingen.
Ik hoor het mijn vader en moeder nog zeggen: Pas op, knoop je jas dicht, anders word
je verkouden. Strik je veter, anders val je. Doe je wel voorzichtig! Op de middelbare
school vond ik het leven een stuk interessanter, maar ook de gevaren groeiden.
Opnieuw die waarschuwingen: pas op met drank, met drugs, met verkeerde
vrienden. Eigenlijk is het nooit opgehouden, want als volwassene wordt ons van alle
kanten op het hart gedrukt om niet te roken, te drinken met mate en niet te vet te
eten. Alles is omgeven met waarschuwingen.
‘Weest dus waakzaam!’ (Matteüs 24,42 )
Aan het begin van de Advent heeft deze oproep van Jezus geklonken. Pas op! Kijk uit!
Door gelovigen zijn deze woorden vaak opgevat als de ultieme waarschuwing.
Wanneer je die in de wind slaat, loopt het slecht met je af. Wees wakker: de dood
komt onverwacht.
In de lijn van alle waarschuwingen, lijkt het logisch om de woorden van Jezus zó te
lezen. Maar het kan ook anders, want zijn er naast waarschuwingen voor gevaar, ook
geen waarschuwingen om de kansen op onze weg niet te missen? In onze tijd lijken
wij wel eens te bezorgd door het leven te gaan, en winnen de gevaren het van de
kansen. Soms zou je wel willen zeggen: ‘let op de kans om iemand een luisterend oor
te bieden, wees alert op de vriendelijke groet van iemand die je zomaar ontmoet.
Weest waakzaam kan betekenen, dat je je kans moet zien’.
De woorden van Jezus in de Advent, in de aanloop naar Zijn geboorte, wijzen in die
richting. Hij waarschuwt niet voor gevaren die we moeten bezweren maar wijst ons
op mogelijkheden die we moeten benutten. Pas op, dat je de feestelijke intocht van
God in jouw leven niet mist. Het kan vandaag, het kan dádelijk gebeuren, dat het
wonder van het leven een vonk slaat tussen jou en de (A)ander. Het kan zijn dat een
vermoeden van God binnen komt in mooie muziek, in een genadevolle blik, in een
dienst aan de ander, in één van die ontelbare wonderen die erop wachten dat wij ze
ten leven wekken.
Advent is dus niet een periode van angstvallig wachten op onheilsberichten. Advent is
de tijd om je antenne te richten op onvermoede kansen. Wees waakzaam, wees
gevoelig, zodat je het merkt wanneer God op je schouder tikt. Wees waakzaam, open
je hart, zodat de geboorte van het Christuskind je menselijker én goddelijker kan
maken.
Langs deze weg wens ik u – mede namens mijn collega’s van het pastorale team en
parochiebestuur – een Zalig Kerstfeest in het vooruit. Dat dit geloofsfeest ons mag

blijven inspireren tot het benutten van de kansen om te groeien in geloof, hoop en
liefde.
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