
Hebreeën 12:28

Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor
God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag…

Als de huidige coronacrisis tot nu toe iets heeft laten zien, dan is het wel dat talloze zekerheden in één klap
onzekerheden kunnen worden. Nadrukkelijk manifesteert zich dit op met name economisch terrein. Hoeveel bedrijven
zijn, en worden wellicht nog, geconfronteerd met een volstrekt onzekere toekomst? Wat in het verlengde daarvan te
denken van de beroepszekerheid van menigeen? Wie is zijn baan nog zeker als straks wellicht alsnog een 2g wordt
doorgevoerd en je je om medische en/of ethische redenen nog niet hebt laten vaccineren? Om over de toenemende en
door nota bene politici en media aangewakkerde tweedracht maar te zwijgen. En wat te denken van het groeiende
onrecht op het terrein van sociale zekerheden, is de toeslagenaffaire opgelost? Is Groningen gecompenseerd? Het
aanvankelijk nog florerende materialistische koninkrijk wankelt en in samenhang daarmee straks onherroepelijk ook
het financiële – geldbomen groeien nu eenmaal niet tot in de hemel, alle steunpakketten ten spijt!

Maar niet alleen op de genoemde terreinen zien we een toenemende onzekerheid de overhand krijgen. Ook politiek
lijkt de wereld meer in onrust dan ooit te voren. Beangstigend is het om te zien dat de haarden van onrust toenemen en
niemand op deze ontwikkelingen nog vat schijnt te hebben. Zelfs als het gaat om ons land is de vraag gerechtvaardigd -
zeker vandaag - hoe betrouwbaar de politiek nog is onder zelfs christelijke noemer. Wat staat ons, ondanks de eeuwige
glimlach van een Rutte, nog te wachten. Het vertrouwen in de overheid is op weg een dieptepunt te bereiken.

We mogen elkaar wijsmaken dat de medische wetenschap meer een meer de gezondheid kan sturen, maar is er ooit een
tijd geweest waarin het tegendeel zo nadrukkelijk blijkt, kijkend naar de werking van de met dwang gepromote ethisch
en medisch te bevragen vaccins? Om de toename van ernstige ziekten als parkinson e.d. nog maar buiten beschouwing
te laten. Hoe bestaat het dat we ons hebben laten wijsmaken dat, terwijl mensen bij bosjes op al jongere leeftijd aan
allerlei vormen van kanker sterven, de gemiddelde leeftijd toeneemt? Als iets al duidelijker wordt, dan is het dat ook
het gezondheidskoninkrijk wankelt! De zorg verkeert uiteindelijk al jaren in deplorabele toestand. En nu is een niet
gevaccineerde een makkelijke zondebok.

Ja, niets is meer zeker. Alles waarop je meende te kunnen vertrouwen of steunen, wankelt of valt zelfs weg.
MAAR… voor de christen mag juist nu duidelijk zijn, dan wel worden, dat er één zekerheid onwrikbaar blijft
vaststaan: God. Met name de adventstijd uitlopend in het Christusfeest wil dat beklemtonen en roept meer dan ooit
in deze op tot bezinning. Los van Hem, God naar de mens toe geopenbaard in de zoon Jezus Christus, draagt alles
het stempel van verval en uiteindelijk dood. Wie niet tot die erkentenis komt, zal onherroepelijk geconfronteerd
worden - zo niet al geconfronteerd zijn - met een leven dat doordrenkt is van teleurstelling. Overdenk daarom juist
in deze adventstijd een woord als dat voor deze week gekozen. Maakt het onwankelbare Koninkrijk van Hem die
was, is en komen zal u dankbaar? Ziet u met heel de schepping zuchtend uit naar de wederkomt? Wie lof offert, zegt
Psalm 50: 23, baant daartoe de weg! Dus jubel mee: Ere zij God! Waardig is het Lam van God!

Gebed
Hemelse Vader, als iets vandaag voor wie u liefheeft duidelijk kan zijn, dan is het de waarheid van Uw Woord
gesproken door Paulus  als hij schrijft dat als wij alleen voor dit leven onze hoop op Uw Zoon Jezus Christus
gebouwd hebben, wij de beklagenswaardigste van alle mensen zijn. U wilt dat wij ons oog omhoog richten, even in
en vanuit advent. Met Uw Geest samen stemmen in de roep: Kom! De schepping is in barensnood, iets wat
duidelijker is en wordt dan ooit te voren. Juist deze covid-19 crisis openbaart dit als teken van de tijd. De
wetsverachting neemt toe, de liefde verkilt, de angst en onrust groeit en wordt al meer aangewakkerd. Mogen wij als
Uw kinderen waakzaam zijn en zorg dragen voor een brandende lamp en een kruik gevuld met olie en U de lof en
de eer brengen in en door ons leven, een leven gekenmerkt door het besef dat het beste nog moet komen. We bidden
dat om Jezus wil, amen.

Derde advent


