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1ste ZONDAG van de ADVENT  
‘Laat ons uw barmhartigheid zien,                         

geef ons uw heil, o Heer.’ 
 

 
 

“Zoals het ging in de dagen van Noach,  
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.  
Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed 

doorgingen met eten en drinken, 
met huwen en ten huwelijk geven,   

tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 
en zij niets vermoedden 

totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: 
zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 

Wees dus waakzaam, 
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. 

Hij komt op het uur waarop gij het niet verwacht.” 
Uit het evangelie van vandaag (Mt 24,37-44) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMENTAAR  BIJ DE LEZINGEN VAN DEZE 1ste ZONDAG VAN DE ADVENT 
DOOR DON MARCO - OFFICIËLE ASSOCIATIE LUISA PICCARRETA – CORATO 
 
Elk jaar herinnert de liturgie ons aan de hele reis van het menselijke leven.  
Het begint met de ‘Advent’, waarvan vandaag de eerste zondag is.  
Advent betekent ‘komst’, wat ‘van God’ impliceert.  
We herinneren ons de eerste komst, deze van tweeduizend jaar geleden in de 
persoon van de Zoon van God (vandaar de viering van Kerstmis), om te leren 
wachten op de tweede, die ons van tijd naar eeuwigheid zal zien gaan. 
Over het algemeen denken christenen wel aan Kerstmis: velen vieren het, 
hoewel vaak ongepast. Veel minder echter zijn ze zich bewust van de 
wederkomst.  
In plaats daarvan zou het gepast zijn om je bewust te worden van dit andere 
onderdeel van advent, namelijk de verwachting van de uiterste realiteiten 
van het geloof. Tegenwoordig wordt wachten gezien als iets negatiefs, als 
tijdverspilling. Dit is niet de betekenis van het Latijnse woord: ‘ad-tendere’, 
dat het positief en actief verwachten van iets of iemand uitdrukt.  
Voor christenen zou dit het verwachten moeten zijn van de ontmoeting met 
God, om altijd bij Hem te blijven, een ijverig en vurig verwachten van de dag 
zonder zonsondergang, waarop we voor altijd kunnen genoegen scheppen in 
de contemplatie van het Aanschijn van de Heer. 
 
De lezingen van vandaag helpen ons dit te begrijpen. In de eerste lezing (Jes 
2,1-5) is er een uitnodiging aan de naties om op te trekken naar de berg van 
de Heer: "Hij zal ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen". 
In de tweede lezing (Rom 13,11-14) vermaant de apostel Paulus: "Het is nu 
het uur om uit de slaap te ontwaken. Thans is ons heil dichterbij dan toen we 
tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten we 
ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons wapenen met het 
licht." 
Het evangelie (Mt 24,37-44) spreekt expliciet over de wederkomst van de 
Heer. Het wordt opgevat als het moment waarop ieder zijn aardse leven zal 
zien eindigen en zichzelf voor God zal presenteren. Jezus nodigt ertoe uit om  
waakzaam te zijn, omdat niemand kan weten wanneer dit zal gebeuren. 
Waakzaam zijn wil zeggen uit de slaap ontwaken en wakker blijven, zich 
ertoe verbinden goed te doen: dit is de houding die wordt voorgesteld om te 
wachten op de ‘dag van de Heer’, met de innerlijke gezindheid van wie hoopt 
dat een belofte kan worden vervuld.  
Een van de prefaties van deze adventstijd zegt: "Christus, onze Heer, 
vervulde bij zijn eerste komst in de nederigheid van onze menselijke natuur 
de oude belofte en opende voor ons de weg naar eeuwig heil. Hij zal terug-
komen in heerlijkheid en majesteit, en zal ons oproepen om het beloofde 
koninkrijk te bezitten, waarop we nu waakzaam durven te wachten.” 
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In deel 20 van het BOEK van de HEMEL (2 oktober 1926) vertelt Jezus aan 
Luisa dat Hij bekijkt hoeveel Hij de grenzen van het Rijk van de Goddelijke Wil 
moet uitbreiden om het de schepselen in bezit te geven. Jezus weet dat ze 
niet in staat zijn de eindeloosheid te begrijpen die het Koninkrijk van de 
Goddelijke Wil bevat. Het is hun immers, als schepselen, niet gegeven een Wil 
te omarmen die overeenkomt met een Rijk dat geen grenzen kent. Gezien ze 
geschapen wezens zijn, zijn ze in feite altijd beperkt en begrensd. 
 

En zo kijkt Jezus naar het nageslacht, naar de gezindheid die zij zullen 
hebben - en Hij kijkt naar hen uit het heden, om hun gezindheid te zien.        
Zij  zijn het immers die moeten bidden, het Koninkrijk van het Verheven Fiat 
moeten afsmeken en voorbereiden voor het nageslacht. En overeenkomstig 
de gezindheid van het nageslacht en de belangstelling van wie nu leven, blijft 
Hij de grenzen van Zijn Rijk uitbreiden, omdat de generaties zo met elkaar 
zijn verbonden dat het altijd op deze manier gebeurt: de een bidt, de ander 
bereidt zich voor, weer een ander smeekt af en nog een ander bezit. 
 

Hetzelfde gebeurde met Jezus' komst op aarde om de Verlossing tot stand te 
brengen. Het waren niet wie aanwezig waren die baden, zuchtten en huilden 
om Zijn goeds te verkrijgen - zij zijn het die zich erin verheugen en die het 
bezitten - maar wie leefden vóór Zijn komst. En overeenkomstig de gezind-
heid van hen uit het heden, en de gebeden en gezindheid van hen uit het 
verleden, breidde Hij de grenzen uit van het goede van de Verlossing.  
Hij biedt dus enkel het goede aan wanneer dit voor schepselen bruikbaar kan 
zijn - maar als dit niet het geval is, waarom zou Hij het dan geven? En deze 
bruikbaarheid hangt af van hun gezindheid. 
 

Maar wanneer breidt Jezus nu Zijn grenzen uit? Dit gebeurt wanneer Hij ons 
een nieuwe kennis openbaart aangaande het Koninkrijk van de Goddelijke 
Wil. Vandaar, vooraleer Hij ons weer iets openbaart, laat Hij Zijn blik gaan 
over allen, om hun gezindheid te kunnen waarnemen - zal het voor hen 
bruikbaar zijn of zal het voor hen zijn alsof het niet was gezegd. En bij het 
zien dat Hij Zijn grenzen verder wil uitbreiden om hen meer goeds, meer 
vreugde, meer geluk in bezit te geven,  voelt Jezus zich gekweld omdat zij er 
niet toe geschikt zijn. Hij wacht op onze gebeden, onze rondzangen in het 
Goddelijke Willen, onze pijnen, om allen uit het heden en uit de toekomst 
geschikt te maken. En dan keert Jezus terug naar de nieuwe verrassingen 
van Zijn manifestaties over de Goddelijke Wil. 

 


