Don Bosco

Bezinning 146: Advent: wat moeten we doen? 1
Lucas 3, 10-18 = 3° adventszondag C-jaar

Het Woord
De mensen vroegen hem [Johannes de Doper]: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie
twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft en wie eten heeft moet hetzelfde
doen’. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten
wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen’. Ook soldaten
kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand
afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij’. Het volk was vol verwachting
en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik
doop jullie met water, maar er komt Iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg
om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn
schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’ Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen
aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.

Een woord bij het Woord
Johannes is samen met Jesaja de adventsprofeet bij uitstek. Hij kondigt het begin van de eindtijd
aan wat bij de toehoorders tot de vraag leidt wat ze moeten doen. Ja, God belooft de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde, maar we kunnen niet duimendraaiend zitten wachten tot het zover is. We
worden uitgenodigd om daden te stellen om die nieuwe werkelijkheid mee te realiseren. Johannes
geeft opdrachten, waar de arme, uitgebuite, onderdrukte mensen beter van worden. Hij maakt alle
mensen tot broeders en zusters. Twee kledingstukken verdeelt men onder twee op een simpele
manier: voor elk de helft. Simpel? In de werkelijkheid lijkt het niet zo eenvoudig om dit principe
toe te passen. De kloof tussen rijk en arm wordt alsmaar groter…
Johannes zegt dan welk soort Messias komt. Hij is eindeloos veel groter dan Johannes, hoe
belangrijk hij als profeet ook is: Johannes kan niet tippen aan de Messias. De Messias zal dopen met
de heilige Geest. Hij is dus een spirituele figuur. Eerst de spiritualiteit en van daaruit de ethiek, die
duidelijk onmisbaar is en zelfs de norm voor het correct geloof. Het principe van de wan is namelijk
duidelijk: de Messias keert zich zoals God tegen het kwade en promoot het goede. Hij staat er
garant voor dat het goede overwint en het kwade zal verdwijnen. Wet een hoopgevende boodschap:
evangelie, goed nieuws!
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Het Woord in mijn leven
Zie ik de arme, uitgebuite en onderdrukte mens als mijn broer of zus? Deel ik echt? Tot ik het voel?
Zie ik voldoende de grootheid van Jezus Christus? Tot welke daden van goedheid en
rechtvaardigheid leidt mijn geloof mij?

Bidden met het Woord 1
Jezus,
Johannes duidde U aan als de Messias,
die de Geest en het ware vuur geeft.
Nooit zal ik voldoende
uw grootheid eren en loven.
Het lot van de armen gaat U ter harte:
zij zijn uw zussen en broers.
Zij moeten menswaardig kunnen leven.
Toon mij heel duidelijk
hoe ik concreet met hen kan delen,
want ze zijn ook mijn broers en zussen.
Amen.

Bidden met het Woord 2
Heer Jezus Christus,
Gij doet oneindig veel:
Gij overwint het kwade
en vermeerdert het goede.
Zo sticht Gij het Rijk Gods.
Niet door geweld:
de liefde is de weg naar de liefde,
de vrede is de weg naar de vrede.
Hoeveel maal moet het nog Kerstmis worden
eer elke mens voldoende kleren heeft,
voldoende voedsel, een onderdak,
respect en liefde krijgt…
om menswaardig te leven?
Laat het Kerstmis worden,
elke dag en voor elke mens. Amen.

© Eric Haelvoet 2012

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be

