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2de ZONDAG van de ADVENT 
 

 
 

Kom, o Heiland, lang verwacht, 
Jezus, kom, de wereld wacht! 

Maak ons hart en geest bereid: 
Heer, kom weer in heerlijkheid. 

 

Zie, de morgenstond is daar: 
houdt uw lampen brandend klaar. 

Weest bereid, de nacht is om: 
weldra komt de bruidegom. 

 

Als een koning groot en goed, 
zo treedt Gij ons tegemoet. 

Kom, Heer Jezus, Mensenzoon, 
leid ons voor uw koningstroon. 

 

Aan een ieder vraagt de Heer: 
‘geef mij uw talenten weer’. 

Hebben wij getrouw volbracht, 
wat de Heer van ons verwacht? 

 

Kom, Heer Jezus, lang verwacht: 
toon uw liefde en uw macht. 

Gij die bij de Vader zijt, 
leid ons naar uw heerlijkheid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij de lezingen van de tweede zondag van de Advent: 

Vorige zondag begonnen we de Advent met de oproep tot waakzaamheid. 
Vandaag, de tweede zondag van deze voorbereidingstijd op Kerstmis, geeft 
de liturgie ons de juiste inhoud aan: het is een tijd om de tekortkomingen in 
ons leven te erkennen, de hardheid van trots uit de weg te ruimen en ruimte 
te maken voor Jezus die komt. 
 
De profeet Jesaja spreekt het volk toe en verkondigt het einde van de 
ballingschap in Babylon en de terugkeer naar Jeruzalem. Hij profeteert: 
"Een stem roept: 'Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze God 
een heerbaan in de woestijn. Elk dal moet worden gevuld'." (Jes 40, 3-4). 
Deze oneffenheden die vlak moeten worden gemaakt, symboliseren alle 
onze tekortkomingen tegenover God, al onze zonden van nalatigheid. Zo 
kan een tekortkoming een niet of weinig bidden zijn. Advent is dus een 
gunstige tijd om met grotere intensiteit te bidden, om het spirituele leven de 
gepaste belangrijke plaats te geven. Een andere tekortkoming kan een 
gebrek aan naastenliefde zijn, vooral voor wie het meest hulp nodig 
hebben, niet enkel materieel, maar ook geestelijk. We zijn geroepen om 
meer aandacht te besteden aan de behoeften van anderen, net als 
Johannes de Doper. 
“Elke berg en heuvel zal worden geslecht” (vers 4), spoort Jesaja opnieuw 
aan. Deze bergen en heuvels zijn trots, hoogmoed en machtsmisbruik.     
Bij wie dit aanwezig is, kan de Heer niet binnengaan omdat het hart er vol 
van is. Om die reden moet deze trots omlaag worden gehaald. We moeten 
een houding aannemen van zachtmoedigheid en nederigheid om ons voor 
te bereiden op de komst van onze Heiland, ‘Hij die zachtmoedig en nederig 
is van hart’ (vgl. Mt 11,29).                                                                 
Vervolgens wordt ons gevraagd alle obstakels weg te nemen die onze 
vereniging met de Heer in de weg staan: “alle oneffenheden moeten vlak,  
de rotsmassa’s een vallei worden. En verschijnen zal de glorie des Heren”, 
zegt Jesaja, “en alle vlees zal daarvan getuige zijn.”(Jes 40, 4-5).                
Die handelingen moeten met vreugde worden vervuld, omdat ze gericht zijn 
op de komst van Jezus.  Wanneer we thuis het bezoek van een dierbare 
verwachten, bereiden we alles met zorg en blijdschap voor. Op dezelfde 
manier willen we ons voorbereiden op de komst van de Heer: elke dag met 
aandacht naar Hem uitzien, om als Hij komt vervuld te zijn van Zijn genade. 
 
De Heiland op wie we wachten, is in staat ons leven te veranderen met Zijn 
genade, met de kracht van de Heilige Geest, met de kracht van liefde. In 
feite bezielt de Heilige Geest ons hart met Gods liefde, de onuitputtelijke 
bron van zuivering, nieuw leven en vrijheid. 
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In het Boek van de Hemel (16 april 1900) vertelt Jezus Luisa dat het paspoort 
dat de ziel op aarde kan bezitten om de gelukzaligheid binnen te gaan, drie 
handtekeningen moet dragen: berusting, nederigheid en gehoorzaamheid. 
Perfect berusten in de Goddelijke Wil is de was, die de menselijke wil en de 
Goddelijke Wil doet smelten en ze één maakt. Het is suiker en honing. 
Maar bij een weinig weerstand tegen de Goddelijke Wil valt de was uiteen, 
wordt de suiker bitter en verandert de honing in gif. 
Het is dus niet genoeg om te berusten. De ziel moet ook overtuigd zijn dat 
altijd Gods Wil doen het grootste goed voor haar is en de beste manier om 
God te eren.  En hier is de noodzaak van de handtekening van nederigheid, 
gezien nederigheid deze kennis voortbrengt. 
 
Maar wie veredelt die twee deugden? Wie versterkt ze, wie maakt ze 
volhardend en ketent ze aan elkaar zodat ze niet te scheiden zijn? Wie 
bekroont ze? De gehoorzaamheid. Inderdaad, door het eigen willen en alles 
wat materieel is volledig te vernieten, vergeestelijkt de gehoorzaamheid 
alles. Als een kroon wordt zij er rond geplaatst. Dus berusting en nederig-
heid zonder gehoorzaamheid zijn onderhevig aan onstandvastigheid, maar 
met gehoorzaamheid zijn ze dit niet.                                                           
Het handteken van de gehoorzaamheid is dus strikt noodzakelijk, opdat dit 
paspoort geldig zou zijn om het Koninkrijk van de geestelijke gelukzaligheid 
op aarde al binnen te gaan. Zonder deze drie handtekeningen zal het 
paspoort geen waarde hebben. Aan deze ziel zal altijd de toegang worden 
geweigerd tot het Rijk van de gelukzaligheid, zij zal gedwongen zijn in het 
rijk van de rusteloosheid, de vrees en het gevaar te blijven.                        
Tot haar ongeluk zal zij het eigen ik als god hebben en dit ik zal het hof 
worden gemaakt door de hoogmoed en opstandigheid. 
 

“Aanhoren zal ik wat God tot me zegt, 
Voorzeker een woord van verzoening. 

 

Zijn heil is nabij voor hen die Hem vrezen, 
Zijn Glorie komt weer bij ons wonen. 

 

Als trouw en erbarmen elkaar tegemoet gaan 
Als vrede en recht elkander omhelzen, 

 

Dan zal de trouw uit de aarde ontspruiten 
En ziet uit de hemel gerechtigheid neer.” (Ps 85) 

 
Met dank aan Don Marco  
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