
Lucas 17:20
En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou,

antwoordde Hij hun en zeide:
Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is…

Wanneer we advent koppelen aan de tweede komst van Christus, de wederkomst, dan is de vraag die de
Farizeeën stelden eigenlijk best een logische en ook interessante vraag. We willen nu eenmaal toch wat graag
concreetheid met betrekking tot deze zaak, niet waar? Het antwoord van Jezus echter was er één dat zeker ook in
onze tijd door gelovigen serieus genomen dient te worden. Immers, wie kent niet de missers die er, als het gaat
om de aankondiging van de te verwachten wederkomst, al gemaakt zijn - tot zelfs nog maar een jaar geleden!
Menig evangelische nieuwssite schonk aan die vorig jaar geuite aankondiging van de toen te verwachten
wederkomst serieuze aandacht, sommigen zelfs met een verwijzing naar die dwaze en intrieste site waarop je
nota bene de minuten tot het grote moment zag wegtikken! Maar toen de laatste minuut was weggetikt, bleef
alles bij het oude en de Heer is niet teruggekomen. Beschamend en blamerend…, voer voor de spotters!

Het antwoord van Jezus blijkt de nieuwsgierigheid en betweterigheid onder christenen evenwel niet minder te
maken. En blijkbaar kan zelfs wat Hij zegt in Mattheüs 24:36 – [m]aar van dien dag en dat uur weet niemand
iets; zelfs de engelen der hemelen of de Zoon niet; de Vader alleen weet het - het zinloos speculeren niet stoppen.
Maar… wie neemt in deze tijd nog de opdracht van Jezus serieus als Hij de gelijkenis van de wijze en dwaze
maagden afsluit met: Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. Met dit waken bedoelde Hij allerminst
‘speculeren’ en/of een tijd aangeven, maar wel een klaar zijn voor als Hij plotseling komt met een daarbij in het
oog houden van de tekenen van de tijd! De Bijbel spreekt over nuchter en waakzaam zijn.

Wat absoluut zeker mag heten is, dat het Koninkrijk komt, wis en waarachtig! Het is, zeker lettend op de tekenen
der tijd, zaaks om nu - meer dan ooit! - op je zelf toe te zien of je wel in Hem ben, met Hem bekleed bent. Lees
wat dit laatste aangaat voor u zelf eens Mattheüs 22:11-13 en beproef dan uzelf! Hebben we olie, niet alleen in
onze lampen, maar ook in onze kruiken? Zijn we per dag vol van Gods Geest? Wandelen we door de Geest (Gal.
5:16)? Kortom, Advent is een uiterst serieus te nemen zaak, en appelleert zeker niet alleen aan ons christenen als
wake up call rond de kerstviering. Advent bepaalt ons erbij om elke dag voor de wederkomst van Christus gereed
te zijn! Hoe actueel zijn de woorden van de profeet Jesaja als hij namens God zegt: Sta op, word verlicht, want
uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en
donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden (Jes. 60:1 en
2).

Gebed
Wie niet ziende blind is, leest in de tekenen van deze tijd dat Uw komst nabij is. Te berekenen valt het niet, maar
wel wekt alles wat er gebeurt ons op om waakzaam te zijn en dat meer dan ooit. Het is daarom dat we vanuit
volle overtuiging tot u bidden: Maranatha, Here Jezus kom, ja kom met haast. Zie om naar uw volk, zie om naar
ons. Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en
de eer en de heerlijkheid en de lof. Amen.


