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Tweede zondag van de Advent, 4 december 2022 

 

Zusters en broeders, Advent is een periode van uitzien naar de Komende. Deze week kijken we 

uit naar de komst van Jezus Christus. Maar ‘uitkijken naar’ is iets anders dan simpel afwachten. 

De profetische oproep van Johannes richt zich vooral op ons gedrag. Kunnen we onszelf zo ge-

dragen dat uit ons gedrag blijkt dat we de komst van Jezus verwachten?  
De viering van Woord en Communie uit de Maria Magdalenakerk wordt op 4 december om 10.00 

uur uitgezonden via een livestream. U kunt de viering ook volgen op tv via HalloGilzeRijen. 

 

Schuld belijden? 

Wanneer we het belangrijk vinden om goed te doen, kunnen we niet om het kwade heen. Om het 

goede te doen, moet je zicht hebben op het goede én het kwade. Want het kwade kan afbreken 

wat het goede wil opbouwen. Als je het goede wil doen, moet je niet tegelijkertijd het kwade 

doen. Daarom benadrukt Johannes om te kiezen voor het goede.  

Wanneer we in de kerk onze schuld belijden, veronderstellen we het geloof dat God ons nooit 

afschrijft. Zelfs niet als we ons van Hem afkeren. Zelfs niet als we zelf de weg afbreken, die we 

voor hem willen aanleggen. Schuld belijden wil je helpen om toch het goede te kiezen, ook al 

maak je onderweg fouten. Want God is er altijd voor jou.  

 

Lezing uit de Profeet Jesaja 

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal 

vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, 

de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren en deze vreze des 

Heren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak doen 

op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over 

de geringsten der aarde, maar de uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn mond en de 

boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heu-

pen, onkreukbaarheid de band om zijn lenden.  

Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het 

kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap geslo-

ten, hun jongen liggen naast elkaar en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt 

bij het hol van de adder en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!  

Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad op heel mijn heilige berg, maar zal de 

gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. 

Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als banier voor de volken, alle naties zullen 

naar hem toestromen. En zijn troon zal luisterrijk zijn! 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1Fie8NrjD-66vS0VncFn5w
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Matteus 
In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea: Bekeert u, want het Rijk 

der hemelen is nabij. Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem van iemand 

die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. 

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond 

uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit 

en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.  

Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: 

Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld, dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? Brengt 

liever vruchten voort die passen bij bekering en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij 

hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen 

kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede 

vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met water, opdat ge u zoudt 

bekeren. Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te 

ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. 

De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren; zijn tarwe zal Hij in de schuur 

verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur. 
 

Gebed om vrede 

Bidden wij tot Jezus Christus, 

dat wij leren te ontvangen 

dat God ons liefheeft en vrede schenkt; 

dat wij ons telkens tot Hem bekeren 

en ware vredestichters worden. Amen. 

Overweging 

Tegenwoordig zouden we Johannes de Doper een ‘influencer’ noemen. Hij bereidt de weg voor de 

Komende, ook al heeft hij geen idee wie die Komende dan wel is. Hij voelt: het zal niet lang meer 

duren. Johannes roept ons op tot een gedrag dat past bij degene die we verwachten. Al doende zullen 

we leren waaraan we Hem kunnen herkennen. Alleen dan kunnen we Hem gastvrij ontvangen.  

De Komende zal door zijn aanwezigheid iets van Gods Koninkrijk ervaarbaar maken. Door zijn 

boodschap en uitstraling zullen we anders met elkaar omgaan. Johannes is een voorbereider. Zon-

der hem is de komst van Gods Zoon in deze wereld bijna ondenkbaar. Ook wij hebben een zending: 

om de verkondiging van het Evangelie voort te zetten.  

De banier van Liefde 
 

Staak de strijd en erken dat Ik God ben 
Psalm 46,11 

 

Ik bid dat de overwinningsvlag van de vrede 

op de top van de bergen zal staan; 

dat mensen uit hun schuilplaats 

en uit de kast durven komen; 

dat mensen bruggen en wegen aanleggen 

en woorden zoeken om elkaar te vinden. 
 

In die dagen zullen tanks vastlopen 

in modder en sneeuw,  

vliegtuigen worden uit de lucht geplukt 

en de kogel gevangen in een handschoen van vrede. 
 

Staak de strijd als je de banier van de Liefde ziet, 

wapperend boven duizend bommen en granaten. 

Het geweld zal opgaan in zijn vlammen, 

van de haat zal niets resten dan wat as 

en de wind zal waaien en waaien. 
 

Rob van Uden 


