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Veelgeliefden,
Als mensen uit een geheel andere cultuur of omgeving tot ons spreken, kan
het gebeuren dat we woorden wel verstaan, maar niet begrijpen waar ze het
over hebben. Dit kan ons overkomen met de woorden van het Evangelie.
We horen ze wel, maar we weten toch niet goed waar het over gaat.
Zo lijkt het ons te vergaan met de oproep van Jezus die we in deze weken
horen: wees waakzaam. «Wees waakzaam» is voor ons een alledaagse
waarschuwing. We beveiligen onze fiets met een dubbel slot en voor de
auto zijn allerlei beveiligingsmechanismen uitgevonden. Supermarkten
hebben poortjes waar je bij het weggaan doorheen moet; winkeliers
waarschuwen elkaar als verdacht volk door de straat loopt. Nu geweld en
inbraken toenemen, laat men alarminstallaties aanleggen. Ouders laten hun
kinderen 's avonds niet alleen over straat gaan. «Wees waakzaam», «Kijk
uit», «Wees op je hoede». Deze woorden klinken overal. De woorden van
Jezus komen ons daarom bekend voor, ze zijn ons vertrouwd. En toch gaat
de waarschuwing langs ons heen, want Hij heeft het kennelijk over wat
anders.

Jezus spreekt over de waakzaamheid van een huiseigenaar. Nu kan
deze op twee manieren waakzaam zijn. Hij kan bij de ingang zitten en
opletten voor dieven en ander vreemd volk. Hij is dan bezig de bewoners
te beschermen en hun bezit veilig te stellen. Er hangt iets bedreigends in de
lucht en hij houdt de deur goed op slot.
Maar er zijn ook huisvaders die op de drempel staan, op de stoep van het
huis. Ze staan op de uitkijk, ze kijken of hun kinderen, het bruidspaar, de
gasten nog niet aankomen. De deur staat al open, het licht brandt in de
gang. Er hangt iets vreugdevols in de lucht. Straks zal het huis vol leven en
feestgedruis zijn.

Over deze laatste huisvader wil Jezus het hebben. Tot zo'n waak-
zaamheid wil Hij ons aansporen. Hij heeft ons verteld over de vader die
elke dag uitzag naar de terugkeer van zijn verloren zoon of over de
bruidsmeisjes die wachten op de komst van de bruidegom. Waakzaamheid
om het moment van geluk niet te missen, waakzaamheid om de komst van
een dierbare te begroeten.

Het is geen bezorgdheid om het eigen erf te beveiligen. Het is geen
waakzaamheid om ons niets te laten afnemen. Het is de waakzaamheid om
op het juiste moment alles over te geven, om voor dat moment klaar te
staan.

Als we de verkeerde houding voor ogen hebben bij de oproep van
Jezus, wanneer we met achterdochtige oren luisteren en onszelf willen



verdedigen, begrijpen we niet goed wat Jezus tot ons wil zeggen. Jezus
sprak tot mensen die uitzagen naar bevrijding. De waakzaamheid van Hem
wil ons niet angstig maken en bezorgd voor onze toekomst, zij wil ons juist
open maken en uitnodigen tot een blijde verwachting voor wat komen gaat.

In alle eeuwen zijn er mensen die ons met hun schrik-wekkende
visioenen en voorspellingen verontrusten zodat we ons in angstige
bezorgdheid afvragen wat ons te wachten staat. Ook onze tijd kent deze
onheilsprofeten. Als we zuiver menselijk naar onze wereld kijken lijken zij
gelijk te hebben. We vragen ons af: «waar moet dat naar toe? Zo kan het
niet langer. Er moet iets gebeuren.» Jezus geeft ons antwoord op die
vragen, maar niet volgens de normen van de wereld. Er zal iets gebeuren,
want Hij is de Komende. Hoe lang het zal duren, weten we niet, want Jezus
heeft ons gezegd: «Gij kent dag noch uur.» En waar moet het naar toe? Dat
hangt af van onze waakzaamheid. Als we de deuren van ons hart en de
luiken van ons verstand sluiten en in egoïsme ons in onszelf opsluiten, zal
de Heer komen en aan ons voorbijgaan. Maar als we in geloof en
vertrouwen en liefde ons hart openzetten, zal Hij komen. Dat is de
toekomst waarnaar wij op weg zijn. Dat is Advent.

Jezus zegt dat we op deze tweede manier open mogen staan voor de
toekomst: in een blijde verwachting. We mogen onze armen uitstrekken
naar wat komen gaat. Hij komt als een dief in de nacht, maar Hij is geen
dief. Hij komt ons heil brengen. Advent is datgene wat op ons toekomt.
God zelf komt naar ons toe. Hij komt tussen ons wonen. Door
waakzaamheid in ons dagelijks leven zullen we Hem gaan ontdekken.
Wees waakzaam, ga op de drempel van uw huis staan, zet de deur van uw
hart wijd open, want werkelijk Hij komt. Dat wordt ons in Kerstmis
toegezegd. Hij komt op een manier die we niet verwachten. Als een klein
kind misschien.


