Bezinning 66: Waak dus 1
1° adventszondag B-jaar: Marcus 13:33-37

Het Woord
Jezus zei: ‘Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met
een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een
eigen taak kregen en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds of midden in de nacht of bij het
eerste hanengekraai of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling
komt. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In dit tamelijk kort stukje evangelie vinden we viermaal een woord rond waken: helemaal in het
begin, tweemaal in het midden en helemaal achteraan. Wat een mooie inclusie! De boodschap is dus
duidelijk. Een christen kan niet ‘slapen’, dat wil zeggen: erop los leven en zich om niets of niemand
bekommeren. De boel de boel laten zijn. Neen, hij moet waken en wel heel actief: elk heeft zijn eigen
taak, zijn eigen verantwoordelijkheid.
De reden is dat de heer van het huis plots kan komen, zelfs midden in de nacht. Dat men altijd
waakzaam moet zijn, wordt op een heel suggestieve manier duidelijk gemaakt. Er worden vier
momenten vermeld, maar nooit overdag. De avond, de nacht, het eerste hanengekraai en ’s morgens
vroeg zijn de moeilijkste momenten om te waken. Ja, als de meesten ingedommeld zijn, moeten
christenen juist alert zijn en op een actieve manier waken.

Het Woord in mijn leven
Wat veroorzaakt dat ik wel eens ‘indommel’? Op welk punt van het (christelijke) leven dommel ik het
meeste in? Hoe zal ik daar verandering in brengen? Ben ik klaar om mijn Heer te ontvangen, hoe
onverwacht Hij ook mag komen?
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Bidden met het Woord
Heer Jezus,
we bereiden ons voor op Kerstmis,
op Uw komst in onze wereld,
in mijn leven.
Gij komt elke dag in mijn leven
en dus is het altijd Kerstmis.
Wees welkom, van harte.
Laat mij duidelijk zien
wat mijn levenstaak is,
tot in de dagelijkse opdrachten toe.
Maak dat ik waakzaam ben, alert,
attent voor wat mensen nodig hebben. Amen.
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