
Overweging: weekend 16 en 17 december 2017  -  Derde zondag van de Advent. 

Jesaja 61,1-2a.10-11   en Johannes 1,6-8.19-28 

 

Wie bent U? Voor die vraag waren Levieten en priesters helemaal uit Jeruzalem gekomen: 

Wie bent U? Johannes de Doper vertelt in eerste instantie wie hij niet is. Ik ben niet de 

Messias en geen profeet. Maar wie bent u dan? Johannes was een zoon van Elisabeth en 

Zacharia. Hij zwijgt erover. Hij had ook ooit Herodes vanwege zijn privé leven beschuldigd.  

Het kostte hem tenslotte zijn leven. Maar ook daarover zwijgt hij. Johannes identificeert zich 

met ‘een stem’. Een voor- loper die de weg bereidt voor God. ‘Het gaat niet om mij’, zegt hij,   

maar om de Komende. Om God die naar ons toekomt. Als Johannes zich ‘een stem’ noemt 

dan verwijst hij naar dat spreken van de Eeuwige waarvan hij getuigenis is. Hij roept opnieuw 

wakker wat er over de Eeuwige is gezegd door profeten. Zij hebben door de eeuwen heen 

gesproken over Gods trouw aan mensen, over zijn beloftevolle Naam die altijd weer licht 

ontstoken heeft waar duisternis, chaos was. Die God die sprak ‘er is licht’ heeft in mensen  

de verwachting gewekt van een nieuwe aarde waar gerechtigheid heerst. Een wereld waar  

het milieu niet bedreigd wordt en waar ouders weer toekomst zien voor hun kinderen.    

In de eerste lezing van Jesaja luisterden we naar een tekst die Jezus op zichzelf betrekt als hij 

in zijn eigen vaderstad wordt gevraagd om voor te lezen uit de Schrift. Compleet onverwacht 

horen mensen Jezus zeggen: ‘De Geest van God rust op mij; hij heeft mij gezalfd om aan de 

armen goed nieuws te brengen, om aan al wie de moed verloren heeft weer op te beuren, om 

aan gevangenen te zeggen dat ze vrij zijn, en aan wei vastgeketend is mee te delen dat ze 

terug mogen keren naar het licht. Mensen wisten niet wat zij hoorden. En ze vroegen zich af: 

Wie is deze man eigenlijk?  Wie bent U? Wij leven tegenwoordig in een selfi-cultuur en 

consumptiecultuur. We staan zelf graag in het middelpunt kopen vaak meer dan we nodig 

hebben. In ieder van ons zit wel iets van die geldingsdrang en bezitsdrang. Vandaag horen we 

de oproep van Johannes om verder te kijken. Om in alle drukte te zien wat ons ware ik is, wat 

nu werkelijk belangrijk is in je leven. Om in alle rust stil te staan bij de vraag: Wie ben ik? 

Wie zijn wij? Wie zijn wij ten diepste? ‘Het komt niet op mijzelf aan’, zegt Johannes, ‘maar 

op God die in aantocht is. Een mens is erom dat aan te tonen. God zoekt de mens om te 

getuigen van het licht. Niet alleen met woorden maar ook met daden.  Gerechtigheid ligt in 

mensenhanden, is het werk van mensen. Denken we aan mensen die zich belangeloos inzetten 

voor en ander, de vele vrijwilligers in onze parochie. Mensen die aan het milieu denken en 

consuminderen, mensen die zieken troosten of eenzamen bezoeken… mensen je zien staan en 

vragen: Hoe gaat het met jou? Denken we ook aan de Wereldwinkel in onze kerk. Door de 

verkoop van Fair Trade producten zoals koffie, thee, cacao en rijst dragen we ons steentje bij 

aan het verbeteren van de leefsituatie van mensen elders op de wereld en op die manier 

toekomst geven aan hun kinderen. Zo is God er voor de mensen en zijn de mensen er voor 

elkaar.  Zo kan God met Kerstmis opnieuw – in mij – in ons midden – geboren worden. 

‘Midden onder u staat Hij die u niet kent.’ Zijn Naam is: ‘Ik ben er voor jou’. 

In deze Advent willen wij als Solidaridadgroep aandacht vragen voor de koffieboeren die 

klimaatvriendelijke koffie produceren.De vraag naar koffie groeit met 2% maar de productie 

blijft achter. Boeren voelen zich genoodzaakt hun uitgeputte land te verlaten en bossen te 

kappen voor nieuwe vruchtbare landbouwgrond. Ontbossing voor koffieproductie zorgt 

verder voor klimaatverandering. Solidaridad helpt koffieboeren mens- en milieuvriendelijk  

en dus toekomstbestendig te produceren. Een voorbeeld hiervan is Walter Gutiérrez, een 

koffieboer uit het noorden van Peru. U kunt het volledige verhaal van Walter lezen het 

inlegvel dat u vind in het Tekstboekje. Wanneer u wilt, mag u dat straks mee naar huis nemen.  

Zo willen wij ons steentje bijdragen aan een betere wereld door het schenken van eerlijke 

koffie in onze parochie en door de verkoop van Fair Trade producten in de Wereldwinkel. 

Dat wij er mogen zijn voor elkaar. Ik wens het u en mij van harte.   


