Don Bosco

Bezinning 27: Jezus komt onverwacht 1
Matteus 24, 37-44 = A-jaar 1° zondag van de advent

Het Woord
Jezus zei: ‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.
Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met
rouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist
dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de
Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden
meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal
de een worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten
niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van
de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten
inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop
je het niet verwacht.

Een woord bij het Woord
De leerlingen wilden weten wanneer Jezus zijn definitief rijk van vrede op aarde zou vestigen. Men
geloofde dat dit op de Olijfberg zou gebeuren (Matteüs 24, 3). Maar Jezus geeft daar geen
rechtstreeks antwoord op. Niet op die vraag. Want er is iets dat belangrijker is. Jezus kan op elk
moment komen. Maar we weten nooit wanneer. We weten het niet op voorhand. We moeten dus
waakzaam zijn. Één ding is zeker: dàt Jezus komt. Dat verzekert Hij ons zelf. ‘Hij komt’ is in het
Latijn ‘advenit’ of ‘advent’.
Natuurlijk moeten we met de gewone menselijke dingen bezig zijn: eten, drinken, huwen… We zijn
immers mensen. Maar het vraagt een hele levenskunst – zeg maar de kunst van het geloven – om
ons daar niet door in slaap te laten wiegen. Alsof er niets méér zou zijn. Jezus en de komst van zijn
rijk van vrede voor elke mens, dàt is zoveel belangrijker dan onze gewone menselijke bezigheden.
Al goed dat bij het begin van deze advent onze waakvlam aangestoken wordt. Laat het vuur maar
ontbranden, het vuur van enthousiasme voor Jezus’ rijk en voor zijn komst. Want Hij kómt,
onverwacht, altijd onverwacht.

Het Woord in mijn leven
Door welke menselijke actie laat ik mij teveel in slaap wiegen? Wat doe ik om ‘de waakvlam’
brandend te houden? Ontwikkel ik de gevoeligheid voor de komst van Jezus in mijn leven? Ben ik
bereid in te gaan op zijn vraag?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
we zouden zo graag controle krijgen op ons geloof.
We zouden zo graag op voorhand willen weten
wanneer Je in ons leven zal komen en hoe.
Maar we weten het niet.
Je komt onverwacht, onvoorzien.
En toch weten we iets:
dàt Je komt.
Maak ons dan waakzaam, Heer,
en ook bereid om in te gaan
op wat Je ons te zeggen en te vragen hebt. Amen.
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