
Johannes 1:14.
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij

hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

De adventstijd is weer begonnen. Advent komt vanuit het Latijn: adventus, dat (aan)komst betekent. Advent is de tijd
die bedoeld is om je voor te bereiden op Kerst - de komst van Gods Zoon in deze wereld. Hoewel advent een
kerkelijke traditie is en allerminst op Bijbelse aanwijzingen teruggaat, kan het geen kwaad om een tijd in te ruimen
waarin 'verwachten' centraal staat. Je raakt daarmee een heel Bijbels beginsel. Een beginsel dat bijvoorbeeld is
uitgedrukt door David in Psalm 25 en dat met name in vers 1 tot en met 4 - hij spreekt daar over het 'opheffen' van
zijn ziel in verwachten, een verwachten van Gods heil. De traditie heeft de eerste advent op basis van deze Psalm
levavi (opgeheven) genoemd - verwijzend naar een Gregoriaans introïtusgezang voor de Mis van de eerste zondag
van de Advent waarin die woorden van Psalm 25:1-4 specifiek worden uitgezongen.

Het verwachten van David is uiteindelijk niet beschaamd. Sterker, het is via de lijn van zijn geslacht dat God dit
verwachten heeft beantwoord in de komst van Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria. En omdat het verwachten
met deze komst, die binnen de geloofsgemeenschap met Kerst centraal staat, niet ophoudt - want een waarachtig
christen verwacht immers de wederkomst van Christus - blijft advent een actuele zaak. Beide, de eerste komst en de
wederkomst van Christus in deze wereld zijn markerende gebeurtenissen.

Als het gaat om die eerste komst dan kan en moet deze, in vergelijking met alle andere godsdiensten en
geloofsvormen, immers als uniek en onderscheidend worden omschreven. In de gekozen tekst stoten we namelijk op
een van de meest verbazingwekkende alsook meest belangrijke uitspraken in de Bijbel: Het Woord is vlees geworden
en het heeft onder ons gewoond. Wie bekend is met het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes die weet dat
daar 'het Woord' en 'God' bij hem synoniem zijn (en veel meer dan dat). Wanneer Johannes schrijft dat 'het Woord'
vlees geworden is, dan betekent dit dat God zelf vlees geworden is - mens - en wel in Jezus Christus. Welke
godsdienst of geloofsvorm kent zoiets geweldigs? Welk verwachten loopt uit op zoiets groots? Laat het een moment
tot je doordringen. Het Woord werd vlees betekent: God met ons. In Jezus Christus ontmoeten we dus God zelf. En
Hij wil op ons betrokken zijn. Hij kwam in het menselijk bestaan. Hoe uniek maakt dit het christelijk geloof?

Maar voor nu belangrijk: hoe uniek is het voor jou persoonlijk? Is Hij gekomen in jouw bestaan? Bepaalt Hij dat
bestaan zó dat je Hem verlangend terug verwacht, uitziet naar zijn wederkomst? Is Hij het centrum van je leven? Is
het voor mij: niet meer mijn Ik, maar Christus? Heeft - is - Hij het eerste en het laatste Woord? De vleeswording van
het Woord is de garantie voor de wederkomst  - hoe treft Hij ons aan?

Gebed
Ja, hoe treft u ons aan Vader op weg naar weer een kerst in opnieuw adventstijd. Hebt U in Jezus Christus het eerste
en het laatste Woord in ons leven? Kenmerkt ons bestaan nog verwachten?
U kent en doorgrond ons, u bent vertrouwd met ons zitten en ons staan, U kent van verre onze gedachten. Dan weet
U Heer dat wij niet alleen het eerste woord graag voeren, en als het kan het hoogste, maar zeker ook wat graag het
laatste woord willen hebben. Geest van God maak ons stil en luisterend voor U en dat juist in deze tijd, waarin zo
nadrukkelijk de voetstap van U Here Jezus Christus hoorbaar is en zo weinig nog met Uw Woord rekening wordt
gehouden, wij ons voor u in verwachten van Uw wederkomst als wel waakzaam tonen, wijze maagden, volkomen
open voor en gericht op Uw Woord. Amen.


