
Romeinen 13:11-14
Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil

is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij.
Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!

Passende woorden voor de adventstijd, woorden die ons juist nu met nadruk bepalen bij de ernst van de tijd waarin
we leven en ons - aanmoedigend - bewust willen maken voor met name de naderende wederkomst.  Naderende
wederkomst? Kom nou!  Hoeveel tijd zit er al niet tussen het moment dat Paulus deze woorden aan de Romeinen
schreef en ons nu - bijna 2000 jaar! En nog steeds is die dag niet gekomen! Het loopt dus schijnbaar niet zo’n vaart
met het komende Koninkrijk.

Is het misschien daarom dat met name in evangelische kring al meer stemmen opgaan voor de-Koninkrijk-nu-
gedachte? Dat wil zeggen dat Jezus pas terug kan en zal komen wanneer wij eerst door onze christelijke inspanning
het Koninkrijk hier en nu realiseren, gestalte geven? Alsof er ook maar één tekstplaats in de Bijbel te vinden zou zijn
die aan een dergelijke gedachte grond geeft! Nee, als het gaat om het schijnbaar talmen van de Heer met zijn
wederkomst moeten we eerder denken aan de woorden van Petrus als hij schrijft dat het Gods lankmoedigheid is
waarom die dag nog steeds niet is aangebroken. God is volgens hem lankmoedig omdat Hij niet wil dat sommigen
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen! (2 Petrus 3:9). Bovendien zegt hij, is ‘tijd’ voor God een relatief
begrip: één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (vers 8).

Dat laatste brengt de woorden van Paulus in één klap toch weer heel dicht bij! Dan zijn ze nog even actueel! Als
Paulus deze woorden toepasbaar achtte voor zijn tijd, dan zijn ze dat zeker voor de onze!  Helemaal wanneer we,
zoals vorige week aangegeven, kijken naar de tekenen van de tijd! Immers, nog nooit is er een tijd geweest waarin
deze door Jezus aangegeven tekenen van de tijd zich zo duidelijk hebben gemanifesteerd. Kan er, zeker kijkend naar
de morele situatie van onze tijd, niet juist nu gesproken worden van een vergevorderde nacht? En toch zal het nog
donkerder worden (Joh. 9:4b). Maar het is juist als de nacht het donkerst is dat het licht op het punt van doorbreken
staat!

Verstaan wij de tijd? Zijn wij wakker, ondanks dat de tekstwoorden van deze week al zo oud zijn? Leven we alsof
Jezus elk moment zou kunnen terugkomen? Met zijn Hemelvaart is Het Licht uit de wereld verdwenen en was de
wereld weer even donker als voor de Kerstnacht waarin Hij werd geboren. Maar, Hij die het Licht der wereld is, liet
weten dat wij het licht moeten laten schijnen. Dat wil zeggen: niet in de duisternis leven, niet de werken der
duisternis doen of er bijval aan geven! Maar juist de wapenen des lichts aandoen, dat is je bekleden met Christus zo
dat de wereld Hem in ons ziet! Niet wereld gelijkvormig, maar geheel anders! Dat is het bewijs van het verstaan van
deze tijd, leven in verwachting – advent.

Gebed
Dat we door Uw genade de tijd van vandaag verstaan en beseffen dat het meer dan ooit zaaks is te waken en
verlangend uit te zien naar Uw wederkomst Here Jezus Christus. Dat we reëel leven in advent en dat wij dan, zoals
Uw Woord zegt, lichtende lichten zullen zijn in een al donker wordende wereld. Dat U in en door ons zichtbaar
wordt en we gestalte geven aan het ‘gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen’ en dat om Uw Naams wil.
Amen.


