
Overweging 15 en 16 dec. 2018   -  Derde zondag van de Advent - 

 

Thema: Tekens van hoop    

In het Evangelie staat Johannes de Doper centraal. In zijn hart heeft God het verlangen 

gewekt naar een nieuwe wereld, waar vrede heerst en gerechtigheid. In het hart van ieder  

van ons leeft dat verlangen. Om er eerst zélf naartoe te groeien heeft Johannes zich 

teruggetrokken in de woestijn. Hij leeft van wat de natuur hem schenkt en hij leeft in  

de marge van de samenleving. Het evangelie schetst hem als een ongemakkelijk mens, 

ongemakkelijk voor zichzelf maar ook voor anderen. Er is bij hem geen ruimte voor lauwheid 

en onverschilligheid.  Integendeel, Gods redding is op komst en dat moet mensen aanzetten 

tot een radicale ommekeer. Johannes roept zijn tijdgenoten op tot een doopsel in de Jordaan 

als een uiterlijk teken van innerlijke ommekeer. Johannes maakt in het evangelie van vandaag 

die ommekeer heel concreet: mensen moeten delen, zodat de rijke niet teveel heeft en de  

arme niet te weinig; tollenaars moeten mensen niet uitbuiten en soldaten moeten mensen 

beschermen en niet beroven en plunderen. De kern van de zaak is helder: mensen zijn 

geroepen om onrecht te vermijden en elkaar te helpen waar dat mogelijk is. De oproep van 

Johannes klinkt ook vandaag, hier in deze kerk. Verheug je, Gods Gezalfde is op komst.  

Maak je klaar om hem te ontvangen. Of anders gezegd: laat het Kerstfeest je niet overvallen 

maar leef er bewust naar toe. Johannes houdt een hartstochtelijk pleidooi om ons leven af te 

stemmen op de golflengte van God. Het gaat dan om de golflengte van liefde voor God en de 

naaste; van vrede en gerechtigheid. Het gaat erom dat we Gods geest in ons leven binnen laten 

en ernaar te handelen. Wat een mens doen kan en wat hij doen moet kan alléén duidelijk 

worden door te luisteren naar je eigen hart en je open te stellen voor hetgeen op je pad komt.  

Wij zijn op weg naar het Kerstfeest. Gods liefde is zichtbaar geworden in de gestalte van 

Jezus Christus. Wanneer Jezus over het wezen van God sprak, dan verwees Hij telkens naar 

het juiste handelen van de mens. Als Solidaridadgroep willen wij ons afstemmen op Christus 

en zijn evangelie van liefde en gerechtigheid. Wij willen werk maken van ons verlangen naar 

een betere wereld. Solidair zijn mensen hier en elders op de wereld die onze hulp nodig 

hebben. Vandaag vragen wij aandacht voor de Kerkenactie 2018 / 2019 van de Stichting 

Solidaridad. De organisatie werd in 1969 opgericht als bisschoppelijke adventsactie voor 

Latijns-Amerika. Sinds 2010 is de Stichting een wereldwijde netwerkorganisatie. Solidaridad 

ondersteunt mensen daar, waar de armoede het grootst is en zoekt de dialoog met álle partijen; 

niet alleen boeren en arbeiders maar ook met bedrijven, overheden en grootgrondbezitters.  

De organisatie ondersteunt dit jaar in het bijzonder twee kleine projecten in Ethiopië en 

Ghana. In het Ethiopische dorp Garo heeft Solidaridad een project gestart om vrouwen van  

de koffiecoöperatie Kenteri economisch onafhankelijker te maken. Een project waarmee de 

mensen een inkomen kunnen verdienen en er toekomst is, niet alleen voor hen zelf, maar ook 

voor hun kinderen. In Ghana loopt het platteland loopt leeg. Jonge mensen trekken naar de 

steden waar vaak werkeloosheid en een onwaardig bestaan op hun wacht. Solidaridad helpt 

jonge cacaoboeren via het MASO-programma zodat zij een inkomen kunnen verdienen en  

er een weg is uit de armoede. MASO betekent ‘optillen’ in de lokale taal.  Zo willen wij als 

groep 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. 

Gods Gezalfde is op komst. Laten wij Hem in deze tijd van Advent tegemoet leven. 

Ons leven vernieuwen en afstemmen op Jezus Christus en zijn evangelie van liefde en 

verzoening; van vrede en gerechtigheid. Stellen wij ons open voor de tekens van hoop,  

zodat wij ons erbij kunnen aansluiten. 

 


