
   
 

 

Hebreeën 2:14 en 15.  
 

Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op 
gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die 

de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou 
bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot 

slavernij gedoemd waren. 
 

De laatste adventsweek van dit jaar begint met de zondag die Rorate wordt 
genoemd. Deze benaming gaat terug op het achtste tekstvers van Jesaja 
vijfenveertig en verwijst naar een Gregoriaans introïtusgezang* dat voor de Mis 
van de vierde zondag van Advent bestemd was. De tekst van het gezang drukt 
het verlangen naar de komst van de Messias uit en zingt: Dauwt hemelen uit 
den hoge en mogen de wolken de rechtvaardige beregenen; moge de aarde 
zich openen en de Verlosser uitspruiten. 
 
Het was - en is - de verwachting van Gods volk dat de Messias aan al het 
onrecht en lijden een einde zal maken. Het christelijk geloof belijdt en 
verkondigt dat Jezus de verwachte én, de terug te verwachten Messias is. In 
Hem kwam God zelf naar de mens, en wel zo, dat God mens werd in Hem. Hij 
vereenzelvigde zich met de mens om zo de mens te verlossen en de bron van 
het kwaad - 'hem die de macht over de dood had, de duivel' - te onttronen. 
Immanuel, God met ons. Hij maakte Het Woord waar door vlees te worden.  
 
Zonder twijfel kunnen we in de natuur en zelfs in de levens van heiligen 
glimpen van God opvangen, maar het zijn niet meer dan glimpen. Het is alleen 
in en door Jezus dat God zich waarachtig en ten volle doet kennen. Jezus is, 
zoals Stanley Jones ooit eens gezegd heeft, God benaderbaar. Daarom dat 
Jezus zelf heeft gezegd: Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Joh. 14:6). In 
en door Hem mag het God met ons zijn én, blijven! Wat een troost als we kijken 
naar hoe heel de schepping zucht en dat ten diepste omdat de dood nog 
steeds lijkt te regeren, beangstigend. 
 
Job vroeg zich af of de mens door zoeken God kan kennen, kennen in de zin 
van doorgronden (Job 11:7). Maar een God op die manier willen vinden, loopt 
uit op het maken van een God naar onze eigen ideeën. Die ideeën - zelfs 
'wetenschappelijk' verpakt in filosofie - doen de mens God niet kennen zoals 
Hij zich in Jezus doet kennen. Wie God op een dergelijke wijze zoekt, lijkt op 
een blinde die in een donkere kamer een zwarte kat zoekt die er niet is. Het 
oosten bijvoorbeeld, dat in deze bij uitstek rijk is aan filosofieën - denk enkel 
aan het boeddhisme - biedt hier niets wezenlijks. Het brengt in deze tijd niet 
meer dan een tuinbeeld of huisdecoratie van de boeddha en kent en erkent 
geen God die mens werd om waarachtig te verlossen. Een liefde, zoals getoond 
in de vleeswording van Het Woord, kent - evenals de andere godsdiensten - het 
boeddhisme niet. Alleen de Zoon van God werd omwille van de mens Zoon des 
mensen en dát, in het licht van Gods oorspronkelijke plan: de mens bestemd 
voor Gods Zoon als bruid voor de Bruidegom. God, Zoon des mensen zodat wij 
zonen (dochters) van God mogen worden. Leef ik in die hoop? In de 
verwachting van de spoedige wederkomst van de Koning, Jezus Christus? Is 
Hij mijn Schepper Koning, Immanuel? Aanbidt Hem. 
 
 
* Wanneer u op 'Gregoriaans introïtusgezang' klikt, kunt u het bedoelde gezang beluisteren. 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


