
Bennekom Overweging 1e Zondag van de Advent 27 november 2022 

Voorganger Pastor John Rademakers 

Lezingen Jesaja 2,15; Mattheüs 24,37-44 

 

“In wat voor maatschappij leven wij.?  Hoorde ik een paar weken geleden 

een mevrouw zeggen,  Waar gaat het naar toe , wat zal de toekomst van 

ons land zijn van het leven van ons zelf,  onze kinderen en de kinderen die 

nu in zo’n grote getale in armoede leven:    

Een toekomst met de onzekerheid over de gevolgen van de oorlog in de 

Oekraïne de energiecrisis de inflatie, het vluchtelingenvraagstuk 

De spanning die er is over de betekenis van het vrije woord,  maar ook over 

het respect dat iedere mens verdient , denkend aan de mensenrechten in 

Qatar rond arbeidsmigranten, vrouwen en LHBT+  

Een toekomst die als onzeker en soms zelfs als bedreigend wordt ervaren,  

Van de andere kant zijn er natuurlijk ook genoeg positieve kanten te 

noemen waaruit het vertrouwen in de toekomst aanwezig is. Het 

enthousiasme waarmee mensen op zoveel plaatsen werken aan de eigen 

toekomst, wat mensen investeren in kinderen in relaties. De solidariteit 

met het werk van de voedselbanken, de aandacht voor het milieu. Niet 

alles is zwart en donker ook al zitten we vaak met een gevoel van 

machteloosheid .  

Hoe kunnen we nu in de advent vormgeven aan onze verwachting, hoe 

kunnen wij hoop putten vanuit onze gelovige overtuiging terwijl wij uitkijken 

naar het komende kerstfeest.  

Hoe kunnen we de waakzaamheid waar het evangelie over spreekt   heel 

concreet vormgeven, in de wereld waarin ons leven zich afspeelt 

Een wereld een maatschappij letterlijk en figuurlijk gekleurd , met een grote 

hoeveelheid verschillende culturen, geloofsovertuigingen en  



leefgewoonten. Een wereld met tegelijkertijd de nodige spanningen en 

misverstanden. Het blijft een grote uitdaging om respectvol over en weer 

met elkaar om te gaan, om mensen in hun waarde te laten en vooral om op 

zoek te gaan naar wat ons als mensen juist verbindt .   

Maar waar ligt dan onze inspiratie voor onze aandacht voor een nieuwe 

toekomst luisterend naar de Bijbelwoorden die we vandaag horen ?? 

Op deze 1e zondag van de Advent houdt Jesaja ons in de 1e lezing een 

visioen voor.   Daarin daagt hij ons uit,  ja ieder mens die het goede wil,  - 

alle volkeren, alle naties om op weg te gaan naar Jeruzalem.   

In zijn visioen beschrijft Jesaja hoe alle volkeren optrekken naar de 

tempelberg in Jeruzalem, om daar naar Gods woord te luisteren, een woord 

dat richting geeft om een begin te maken met vrede en gerechtigheid .  

Een ideaal dat nog ver verwijderd is als je kijkt naar de actuele situatie in 

Jeruzalem Het lijkt zelfs verder weg dan ooit nu Israëli’s steeds meer huizen 

in bezit nemen en bouwen op Palestijnse grond binnen en buiten Jeruzalem, 

met alle woede frustratie en geweld tot gevolg.  

Dit staat in fel contrast met het vertrouwen dat er een God is,  die voor zijn 

mensen vrede wil en gerechtigheid.  

Want deze God wordt niet gediend met het uitoefenen van terreur over en 

weer. Wie in zijn naam terrorisme verdedigt misbruikt zijn Naam of dat nu 

God of Allah is  

Denkend aan terrorisme is het van belang de wortels van het terrorisme te 

onderkennen Terrorisme heeft alles te maken met angst, niet voor niets 

betekent het Latijnse woord “terror” angst. En angst kan dan de bron worden 

voor terrorisme als mensen niet serieus genomen worden.  

Wanneer je als mens als volk niet in je waarde wordt gelaten. Wanneer je 

arm blijft met al zijn beperkingen en je kunt je niet ontplooien. Als je zo moet 

leven kun je in de greep van de angst komen. Angst voor je toekomst en 



daar ligt dan vaak de bron voor terreur Dan kan het beest in mensen wakker 

te worden dat in zijn angst woest en wild te keer gaat  

Angst die om een reactie een antwoord vraagt.  

Is dat enkel oorlog is dat enkel gebruik van wapens en economische druk 

en wordt daarmee de angst opgeheven?  

Wanneer we naar Jesaja luisteren dan wordt ons een visioen gegeven 

waarbij het niet direct gaat over het huidige Jeruzalem maar waar het woord 

Jeruzalem   een beeld een metafoor is voor die nieuwe wereld die er in die 

nieuwe toekomst zal zijn. Een nieuwe toekomst wanner wij mensen bereid 

zijn de wijzing in de Thora de wegwijzers in Gods woord serieus te nemen, 

wanneer wij bereid zijn ons in te zetten voor gerechtigheid   d.w.z. om iedere 

mens tot zijn recht te laten komen, recht doen aan de zwaksten en al wat 

kwetsbaar is ,  

Met dit visioen op weg gaan is dan een uiting van vertrouwen dat er in ons 

blijft ondanks alles.  

Een vertrouwen zoals het rotsvaste geloof van een Jesaja die ons vooruit 

wijst dat het anders kan. Hij gebruikt daarbij het prachtige beeld van 

wapens omsmeden tot ploegijzers.  Een beeld dat letterlijk is uitgevoerd 

aan de voet van het gebouw van de verenigde Naties in New York 

Verenigde Naties met een Veilheidsraad die gebonden door vetorecht van 

grootmachten vaak zo vleugellam is  

Maar toch : Stellen we ons eens voor hoe Oekraïne en Jemen oost Congo 

en andere oorlogsplekken zouden uitzien wanneer al die wapens die we 

zo voor ons zien in de Tv-beelden dat die veranderen in ploegijzers . 

Ploegijzers als een beeld voor mensen die zelf voor hun voedsel kunnen 

zorgen, mensen die zelf een plaats op de wereldmarkt zouden kunnen 

krijgen. Zou dan niet heel veel angst,  die  bron is voor het terrorisme   en 

ander geweld verdwijnen ? 



Vandaag horen we in het evangelie woorden die oproepen tot 

waakzaamheid. We horen woorden die herinneren aan het verhaal van de 

zondvloed, Mensen waren nergens op bedacht, leefden hun leven , aten 

dronken huwden het gewone leven van alle dag.  

En dan gebeurt het dat de grote vloed kwam. Het lijkt op de 

gebeurtenissen die ook wij in onze tijd meemaken.  

Mensen gaan naar hun werk of zijn anderszins bezig. En dan gebeurt het 

dat een zeebeving een tsunami veroorzaakt of dat een orkaan met zware 

regenval alles wegspoelt.  

Het beeld van de zondvloed en de beelden van de tsunami en 

uitbarstingen van vulkanen of aardbevingen met hun alles verwoestende 

kracht kunnen voor ons beelden zijn die uitnodigen tot waakzaamheid . 

Duidelijke signalen als de gevolgen van de klimaatsveranderingen met het 

oog op onze toekomst 

Uitzien naar Jezus komst betekent niet alleen uitzien naar het komende 

Kerstfeest, maar ook door nauwlettend toe te zien dat in ons leven hier en 

nu ruimte komt voor zijn aanwezigheid,  

Dat er ruimte komt voor de verdere uitwerking van wat zijn Menswording 

zeggen wil, zijn boodschap van vrede,  zijn aandacht telkens weer voor al 

wat zwak en kwetsbaar . Een aandacht en betrokkenheid die alle mensen 

van goede wil dichter bij elkaar kan brengen.  

Wanneer wij allen bereid zijn het visioen van Jesaja van het omsmelten 

van de zwaarden tot ploegijzers waar te maken daar waar wij kunnen.  

Mensen over en weer nieuwe kansen geven telkens weer en aandacht 

voor al wat kwetsbaar is , hoe moeilijk het ook lijkt . Die attente zorg is dan 

een vorm van waakzaamheid in dienst van een nieuwe toekomst van 

onszelf en de wereld om ons heen. Amen 

 

 


