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Beste vreugdebrengers, 

 
Jaarlijks verandert het straatbeeld nooit zo ingrijpend, als in de advent- en Kersttijd: 

je hoort over kerstconcerten, winkels nodigen dringend uit om kerstcadeaus te 

kopen; thuis en in de kerk versieren we 'n adventskrans en kerstboom. En de 

kerststal wordt weer opgebouwd. We verwachten een mooie tijd met stemmige 

muziek, originele versiering en veel kaarslicht. 

 
Ook Johannes -mijn patroonheilige- verwachtte hét Licht in een donkere tijd... 

Vorig WE riep hij ons op, om in de woestijn de wegen recht te maken en de kuilen 

te vullen. Vandaag zegt hij, wat mensen daarvoor moeten DOEN. 

- Voor zichzelf was hij streng: hij at sprinkhanen en wilde honing, dronk water uit 

de Jordaan en kleedde zich met een ruw kameelharen kleed. 

- Voor anderen was hij gematigder: "Wees teVREDEn met wat je hebt. Deel met 

anderen. Bekeer je, laat je onderdompelen in het zuiverende Jordaanwater, want 

de H. Geest wil je bezielen met zijn vuur." Moge die bezielende gedrevenheid van 

de Geest over onze vormelingen , onze jonge en volwassen mensen komen. 

Zó kunnen we elkaar bemoedigen en het rijk van Gods vrede opbouwen. 

Is dat niet de betekenis van de advent: de bevrijdende komst van de Messias vurig 

verwachten? 
- ,,..   - - ... - ·- ..     ·- · -----,:--  -- -  ·   ... 

Als God zo kwetsbaar en klein onder ons wil komen, moeten we niet alleen de 

kerststal, maar ook ons hart openzetten. Alleen zó komt de langverwachte vrede 

met 'n on-verwachte Messiaanse blijde boodschap voor iedereen: gelovigen en 

zgn. ongelovigen (zoals de soldaten en tollenaars- verpersoonlijking van macht, 

bezit en aanzien- die niet graag gezien waren in Jezus' tijd). 
 

De 3e adventszondag (Gaudete noemen we die) brengt het échte goede nieuws: 

"Verheug je en juich - zegt Jesaja- want lsraëls Heilige woont in je midden." 

En Paulus schrijft vanuit zijn gevangenschap: "Laat de Heer je vreugde blijven. 

Laat iedereen je kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over 

niets bezorgd, maar vraag God watje nodig hebt en dank Hem in al je gebeden." 

 
Het adventslied ZJ 818 verwoordt het treffend: "Dat het licht in ons mag blijven 

branden, 't laaiend vuur, het dove niet. God draagt ieder mensenkind op handen. 

Looft zijn naam met een vreugdelied." 


