
  
 
 
 

1 Timotheüs 3:16.  
 

Die Zich geopenbaard heeft in het vlees… is verkondigd onder de 
heidenen, geloofd in de wereld…  

 
 

De adventstijd gaat alweer de tweede week in. En ook deze week staat het 
verwachten centraal. De traditie verbindt dit verwachten nu aan Gods volk, 
Israël of, zoals Jesaja dit volk noemt in Jesaja 30, volk van Sion. Op basis van 
Jesaja 30 heeft de traditie de tweede adventszondag Populus Sion genoemd, 
verwijzend naar het Gregoriaans introïtusgezang voor de Mis van de tweede 
zondag van Advent. In dit gezang hebben vers 19 en 30 van Jesaja 30 een 
centrale plaats gekregen. Het gezang zingt: Volk van Sion, ziet! De Heer zal 
komen om alle naties te redden: en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem 
laten horen, tot vreugde uwer harten. O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die 
Jozef leidt gelijk een kudde. 
 
Terecht wordt in dit gezang, ook al komt dit in de genoemde verzen van Jesaja 
zelf niet naar voren, het te verwachten heil in een breder perspectief  geplaatst 
dan alleen bestemd voor Israël. Immers Het Woord is vlees geworden voor heel 
de mensheid: Want alzo lief heeft God de wereld gehad... (Joh. 3:16). Vandaar 
dat Paulus in de gekozen tekst dat onvoorstelbare gebeuren, dat God in Jezus 
mens is geworden, weergeeft als dé verkondiging aan de heidenen. Het mag in 
(en door) de wereld worden geloofd!  
 
Een zendeling in Azië vertelt ergens hoe hij telkens wanneer hij een aspect van 
de boodschap van het evangelie verkondigde, stootte op de reactie: 'wat u 
vertelt is mooi en waar, maar het komt ook voor in onze heilige boeken'. Toen 
hij bijvoorbeeld wees op de lering van Jezus om ook je andere wang toe te 
keren als je geslagen werd, of een tweede mijl te gaan als je gedwongen werd, 
kreeg hij te horen dat de heilige boeken leerden te zijn als sandelhout dat, als 
het geraakt werd door een bijl, haar heerlijke geur afgaf aan die bijl. Zelfs het 
getuigenis van het lijden en sterven van Jezus bracht hen niet onder de indruk. 
Hem werd gewezen op de Hindoe god Shiva die gif dronk zodat de mens nu de 
heerlijke smaak van ambrosia zou proeven. De omkeer kwam toen de zendeling 
vertelde over het grote kenmerkende verschil van het christelijk geloof in 
vergelijking met alle andere godsdiensten en geloven, namelijk het historische 
feit dat God mens was geworden.  Toen werd de aandacht gewekt en zij die 
door die verkondiging geraakt waren, vertelden dat hun religie vele vele 
woorden kende, maar dat in geen van de heilige boeken gerept werd over Het 
Woord dat vlees was geworden. 
 
Iedere religie heeft haar eigen woorden en verklaart deze heilig, maar alleen het 
christelijk geloof heeft een Woord dat vlees werd! Paulus spreekt over 'het 
geheimenis der godsvrucht', doelend op Jezus de Christus. God werd in Hem 
mens om die mens de gelegenheid te geven op het oorspronkelijke spoor van 
God terug te kunnen komen. Tegen deze unieke werkelijkheid, openbaring, is 
niets in te brengen maar past een buigen of… een afwijzen. Aan ons de keus. 
Eer ik hem als mijn Koning en Heer? Hij die vlees is geworden en bewezen 
heeft God zelf te zijn, komt spoedig. Verwacht ik Hem? 
 
 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


