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2de ZONDAG van de ADVENT 
'Voor de komst van de hoogste Koning 

moet het hart van de mensen gezuiverd worden 
zodat wij Hem waardig tegemoet gaan. 
Want zie, Hij komt en zal niet talmen.' 

 

 
 

"Een stem roept in de woestijn: 
Bereidt de weg van de Heer, 

Maakt zijn paden recht. 
Elk dal met gevuld 

Elke berg of heuvel geslecht worden." 
 

Uit het evangelie van vandaag (Lc 3, 1-6) 

 
HEEL DE MENSHEID ZAL GODS REDDING ZIEN. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is de tweede zondag van de advent. Het is een tijd van wachten, van 
voorbereiding om God die komt, te verwelkomen. 
Het evangelie van vandaag vermeldt data, namen, naties en regio's: er is een 
keizer, een gouverneur, enkele prinsen, enkele hogepriesters die hun macht 
uitoefenen in de paleizen en in de tempel. Deze context van bevoegdheden en 
rollen contrasteert met een nederige en kleine, maar beslissende gebeurtenis, 
die plaatsvindt in de woestijn: het Woord van God dat is gericht aan Johannes, 
de zoon van Zacharias. Het contrast tussen de grote geschiedenis (die van 
sterke en machtige mannen) en de kleine geschiedenis (die van geringen en 
eenvoudigen die luisteren naar het Woord van God) is een constante actie van 
de Heer. God doet grootse dingen, maar te beginnen bij de kleinen bij het 
dagelijks leven, bij eenvoudige en nederige gebaren. 
 

Hier komt de tegenstelling tot uiting tussen de stijl van God en die van de 
machtigen: het Woord weergalmt namelijk in de woestijn. De woestijn in plaats 
van een paleis of van de tempel, want de woestijn is het niemandsland, het 
lege en waardeloze land waar de kracht van God vervuld kan worden. Ja, want 
de woestijn is een plaats van fundamenteel belang in de heilsgeschiedenis van 
van het Joodse volk. Waar je niets hebt, kun je alleen vertrouwen op God die 
leven en verlossing geeft. 
 

De woestijn herinnert ons eraan dat we moeten terugkeren naar wat 
essentieel is, naar die innerlijke armoede waarbij we authentiek, klein en waar 
zijn. God komt tot op de bodem van ons mens-zijn. Hoe meer we in relatie met 
God zullen staan, hoe meer zullen we afdalen in de diepten van ons mens-zijn, 
in het onthecht zijn van al het uiterlijke, al het overbodige. 
 

En in de woestijn treedt Johannes de Doper op. Deze man spreekt tot de hele 
mensheid en biedt vergeving, bekering, ware voorbereiding om God te 
ontmoeten. Hij is geen koning of een machtige man, maar een man van de 
woestijn en van het Woord, Hij is de ware erfgenaam van de profeten. 
Johannes de Doper heeft de taak om de gebeurtenis voor te bereiden. De Heer 
is nabij. We moeten de weg bereiden voor de komst van de Heer. De weg van 
de Heer gaat onvermijdelijk door de bekering van de harten, een bekering die 
in hem het genereuze aanbod van vergeving vindt, van de vernieuwing van het 
leven, van het heil van individuen en van de hele mensheid. 
God wacht op liefde. Hoop ontstaat waar de beweging van God en die van de 
mens elkaar kruisen, waar de roep en het woord, gesproken tot het hart, in 
elkaar opgaan. De plaats van hoop is de geboorte van Jezus Christus, waar de 
komst van God en het pad van de mens elkaar ontmoeten. 
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In het Boek van de Hemel lezen we: 
 
“Mijn dochter, er is sprake van ware en echte liefde indien ze wordt 
gedragen door hoop, en wel standvastige hoop, omdat de liefde 
verflauwt als je vandaag hoopt en morgen niet. En daar liefde 
gevoed wordt door hoop, wordt de liefde in feite levendiger en 
sterker naarmate ze meer voedsel krijgt. En als dat ontbreekt wordt 
die arme liefde op de eerste plaats zwak en wanneer ze zonder steun 
blijft, sterft ze tenslotte helemaal.  
 

Daarom moet je, hoe groot je moeilijkheden ook zijn, nooit de hoop 
opgeven, zelfs niet voor even, uit angst Mij te verliezen. Integendeel, 
je moet zo te werk gaan dat de hoop je, om alles te boven te komen, 
altijd met Mij verenigd houdt en dan zal de liefde eeuwig blijven 
duren.”                                                                        
                                                                                       (deel 4, 5.9.1900) 
Met dank aan Don Marco – Associatie Luisa Piccarreta, Corato 
 

* * * * * * * 
 

Het is er, ons zesde bundel van het BOEK van HEMEL! 
Het volledig deel 15 is er in opgenomen:  

"Een eerder kort volume maar ook dit staat vol wonderbare dingen  
over het leven in de Goddelijke Wil"                  

(zo omschreef Fr. Robert Young het).  
Het begin van deel 16 is eveneens in dit bundel opgenomen. 

 

Wie naar een van de kerstnamiddagen komt zal het hier dus vinden. 
 

Dit kan nog op  
donderdag 16 december 
dinsdag 28 december 

donderdag 30 december 
zaterdag 8 januari 
zaterdag 15 januari 

 

We houden het veilig met kleine groepjes 
(vandaar geen plaats meer op zaterdag 11 en 18/9). 

We zorgen hier voor voldoende verluchting, 
er is ook een CO2-meter, 

en vragen jullie een mondkapje mee te brengen. 
WE BEGINNEN DUS TELKENS OM 13 u – WELKOM! 


