Don Bosco

Bezinning 145: Een autostrade van hoop
Lucas 3, 1-6 = 2° adventszondag C-jaar

Het Woord
In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en
Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en
Lysanias over Abilene en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn
tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan
verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo
vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de
profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht
zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht
gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt”’.

Een woord bij het Woord
Lucas begint het openbaar leven van Johannes de Doper en Jezus met een uitvoerige historische
situering. Hij beklemtoont daarmee twee belangrijke punten. Vooreerst dat Jezus Christus een grote
betekenis heeft voor de hele mensengeschiedenis. Maar ook dat God niet Rome als hoofdstad van
het grote rijk kiest, zelfs niet de hoofdstad van de Romeinse provincie Palestina, maar een plaats
aan de rand van de rand: de woestijn bij de Jordaan. En zelfs bij één man: Johannes de Doper.
Tot zesmaal wordt met woorden van de tweede Jesaja gezegd dat de wegen recht gemaakt moeten
worden. Een autostrade van hoop! Die volgeling van Jesaja kondigde de redding van het volk Israël
aan: het mocht van Babel terug naar zijn eigen land gaan en de hoofdstad Jeruzalem met de tempel
terug opbouwen. Tussen Babel en Jeruzalem wordt de weg breed en effen gemaakt: het werk van de
Heer. Zoals Israël gered werd uit de onderdrukking, zo brengt Jezus redding voor alle mensen, ja
voor al wat leeft. Wat een hoopgevende boodschap! God vergeeft alle zonden en opent een nieuwe
toekomst.

Het Woord in mijn leven
Wat is mijn ‘woestijn’ op dit moment? Ga ik in die zwakheid staan om ze door de Heer te laten
openen als springplank van hoop en bevrijding? Creëer ik ravijnen tussen mensen, tussen mij en
God, of vul ik ze? Ga ik op de rechte weg van God of maak ik er omwegen van?
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Bidden met het Woord
Heer, onze God, in de woestijn
hebt Gij uw tien Woorden ten leven gegeven.
In de diepe ballingschap spreekt Gij een woord
van troost, vergeving en bevrijding.
In de droge woestijn
doopte Johannes mensen
om hen te redden.
Want Gij zijt vergiffenis als wij ons bekeren.
Gij geeft ons hoop.
Laat die hoop voelbaar worden
aan de velen die zwaar lijden.
Maak ons vrij
en open ons voor de komst van uw Zoon. Amen.
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