Bezinning 237: Het koningrijk van de hemel is nabij 1
Matteus 3,1-12 = 2° adventszondag A-jaar

Het Woord
In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer,
want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij
zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn
paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met
sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan
stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun
zonden beleden.
Toen hij zag dat veel Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen:
‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng
liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen:
“Wij hebben Abraham als vader.” Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van
Abraham verwekken! De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht
draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water ten teken van jullie
nieuwe leven, maar na mij komt Iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om
zijn sandalen voor Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur. Hij houdt
de wan in zijn hand, Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar
het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.’
Een woord bij het Woord
In het begint van dit verhaal staat een zeer opmerkelijke zin: ‘Het koninkrijk van de hemel is nabij’.
We zijn zo gewend om dat te horen, dat we er de nieuwheid in de tijd van Johannes de Doper niet
van inzien. Het koninkrijk van de hemel is het eigen domein van God, van de Heer van het leven.
Dat rijk komt maar definitief als de tijd ten einde loopt en God door de Mensenzoon dat Rijk
vestigt. De verwachting van dat rijk leefde sterk, maar was gericht op de onbepaalde, verre, zelfs
zeer verre toekomst.
Maar nu verkondigt Johannes de Doper dat het Rijk Gods nabij is. Welke nieuwe realiteit is er dan,
dat hij dat met zoveel zekerheid durft te zeggen? Uiteraard dat Jezus in de wereld is gekomen. In
Hem is dat rijk er, midden onder de mensen.
Daardoor wordt heel de verwachting van eeuwen lang plots vervuld. Men moet niet meer
verwachten, want het is aanwezig. Men moet er zich alleen naar toekeren. In die zin is bekering
eerder zich toekeren tot Iemand die er is, dan zich afkeren van iets. Zeker, staande in de Jordaan
belijden de mensen hun zonden. Maar Johannes roept vooral op om goede daden te stellen die
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passen bij het koninkrijk van de hemel. Want de Heer handelt niet alleen: Hij nodigt iedereen uit om
zich in te schakelen in het nieuwe rijk, het rijk der hemelen.
Het Woord in mijn leven
Zie ik in dat het niet evident is dat het rijk der hemelen al aanwezig is in onze wereld? Ben ik daar
gevoelig voor? Herken ik dat rijk? Welke goede daden stel ik, die passen in dat rijk?
Bidden met het Woord
Heer,
ons naar U toekeren is niet moeilijk:
Gij keert U al lang toe naar ons.
Heer,
zwak zijn is niet moeilijk:
Gij zijt de sterke die alles ten goede leidt.
Heer,
onze zonden belijden is niet moeilijk:
Gij vergeeft ons vol barmhartigheid en warme mildheid.
Heer,
de weg voor U banen is niet moeilijk:
Gij zijt de weg.
Heer,
U volgen is niet moeilijk:
Gij gaat al lang voor ons uit.
Heer,
een gedreven christen zijn is niet moeilijk:
Gij doopt ons met heilige Geest en vuur.
Heer,
goede vruchten voortbrengen is niet moeilijk:
Gij brengt ze zelf door ons tot stand. Amen.
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