
Derde Zondag van de Advent  12/12/2021 

Verbonden met het Licht 

Sef 3,14-18 Vreugdepsalm 

Fil 4,4-7 

Luc 3,10-18 

Van Drie Engelen tot Driekoningen. 

 

Beste medegelovigen…… 

De dagen worden korter, donker en ook killer 

Maar in de huizen, in de kerken groeit  het licht, kerstverlichting brengt licht en  warmte 

Onze adventskrans  heeft al drie prachtige lichtgevende kaarsen en ons huisje een derde licht… 

Ja  onze hoop groeit, de verwachtingstijd wordt intenser 

Maria , in haar negende maand…..we verwachten nieuw leven 

Wij leven in verwachting, het nieuwe is in aankomst 

De Bijbelteksten van vandaag brengen blijde boodschappen 

De profeet Sefanja   brengt een vreugdepsalm. 

Onze Heer brengt bescherming en vreugde in onze stad, in ons land 

De ballingschap is voorbij, binnen de muren van de verwoesting ontstaat veiligheid, samenhorigheid 

De Heer beschermt ons  …. 

Johannes , de Doper genoemd, komt in het Lucasverhaal, hij nodigt de Joodse gemeenschap uit zich 

te laten dopen in de Jordaan 

Jordaan , waar dieren gaan drinken, waar vuilnis zich ophoopt, in het werkelijke leven daar keert de 

mens zich om, Johannes doopt tot innerlijke ommekeer , bekeren , een werkwoord . 

Wat moeten we doen? Dat is de vraag die de mensen aan Johannes stellen. Het antwoord is 

eenvoudig : delen, solidair zijn , vooral in daad , kijk naar het altaar, kleurige pakjes zullen in de 

Kerstdagen bij hen die te weinig hebben, gebracht worden, zo maar omdat het vreugde brengt bij 

krijger en gever, samen tafelen en tijd maken voor elkaar DOEN niet als een bevel maar als een kans 

om blij te zijn… 

De Joden werden hierdoor geraakt, zij dachten dat Johannes de aangekondigde Messias was, De 

gezalfde door God ons beloofd. Johannes was formeel Wie na mij zal komen zal niet dopen in water 

maar in Geest en vuur…. Ik ben zelfs niet waardig zijn sandalen los te maken…..De eerste leerlingen 

van Jezus zullen deze doop met Pinksteren ervaren, in vurig geloof  de Geest van God bij de mensen 

uitstralen 

Johannes brengt de eenvoud en de soberheid als een daad van bekering 

De daad van solidariteit wordt in deze Adventstijd toegespitst rond het recht op wonen. 



Veilig, gezond wonen, ieder mens heeft recht op eigen thuis, warm , gezond en veilig. Een veilige 

woonomgeving, niet in getto’s, maar binnen de leefkring van een gemeenschap, het leefcentrum , 

ook daar moeten zij kunnen leven. Zo zal de arme meer waardering en levenskracht  ervaren, hun 

veerkracht kunnen uitstralen .Nu de woningen van heel wat kerkelijke en religieuze 

gemeenschappen vrij komen, sluiten van kerkgebouwen  kan  misschien binnen het diaconaal 

zorgpakket , nieuwe samenlevingsmodellen  gerealiseerd worden. 

We mogen ook niet vergeten wat in de wereld , vandaag , herdacht wordt de dag het Sterrekind, of 

de Vlinderkens,    in onze geloofsgemeenschap is er jaarlijks een bijzondere herdenking. Vandaag 

brengt men aandacht en medeleven op, voor de pijn en het verdriet dat ouders hebben gedeeld bij 

het afbreken van het broze leven van het belofte volle kindje Het verlies van het  dikwijls  naamloze 

leven is voor moeder en vader een blijvende liefdeband. Moge ook dit kwetsbare leven in Gods zorg 

opgenomen worden. Elk leven hoe pril ook is een ontmoeting van blijvende liefde en blijvende zorg. 

In de abdijen wordt vandaag het gebedsthema Gaudate  gezongen ; Verheug U , de Heer is komende. 

Laten wij ons ook verheugen, weldra is het Kind levende Hoop en toekomst, God bij ons. 

G/S 

  


