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Vandaag, de eerste zondag van Ad-
vent, lezen we hoe Jezus zijn leerlin-
gen voorbereidt op de komst van de
Mensenzoon. ‘Niemand weet wan-
neer die dag en dat moment zullen
aanbreken,’ zegt Hij. Toch zijn er in
de loop van de geschiedenis telkens
mensen geweest die geprobeerd
hebben dat moment te voorspellen.
Dat kwam nooit uit. ‘De Mensen-
zoon komt op een tijdstip dat je het
niet verwacht,’ zegt Jezus. ‘Daarom
moeten jullie klaarstaan.’ De ‘Men-
senzoon’ is een verwijzing naar een
figuur uit het Oude Testament, het
boek Daniël. Jezus past de uitdruk-
king toe op zichzelf. 

In de kerk verwachten we Jezus.
Niet alleen richting Kerst, maar al-
tijd. Kijken we uit naar Hem? Zien
we Hem opdagen? Verlangen we
naar een wereld waarin Hij het defi-
nitief voor het zeggen heeft? Mag
Hij ons storen, midden in onze be-
zigheden? 

Lees Matteüs 24:32-44 

zondag 27 november |
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Deel door ons uw liefde uit
aan wie honger heeft en pijn.
Laat ons waar verdeeldheid is
uw vredestichters zijn.
Ons verlangen is alleen,
Heer, maak ons hart bereid,
dat door heel ons leven heen
uw liefde wordt verspreid.

Deel door mij uw liefde uit,
aan een medemens die lijdt.
Leer mij meer vervuld te zijn
met uw bewogenheid.
Mijn verlangen is alleen,
Heer, maak mijn hart bereid,
dat door heel mijn leven heen
uw liefde wordt verspreid.

Openbaar uw koninkrijk
aan wie zoekt, aan arm en rijk.
Giet een stroom van liefde uit,
dat in ons en door ons, o Jezus,
uw liefde wordt verspreid.

Lied 601 uit Opwekking

Lees Marcus 6:32-44

maandag 28 november |
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