
Eerste zondag van de advent B 

Marcus 13,33-37  

Vandaag gaan wij beginnen met het nieuwe kerkelijke jaar B. En wij vieren de 

eerste zondag van de advent. Wat betekent advent? Advent is de tijd om naar 

kerstmis  te gaan. Advent is de tijd van waakzaamheid. Advent is besloten tijd 

van voorbereiding voor het kerstfeest, de vier weken voor kerstmis door de Kerk 

gewijd aan de gedachtenis van de naderende komst des Heren. Advent is de tijd 

om ons voor te bereiden op kerstmis.  Advent is de tijd van waakzaam zijn. 

Advent is de tijd naar Kerstmis en geboorte van onze Heer en verlosser Jezus. 

Deze tijd herinneren wij ons dat Kerstmis niet zomaar een gebeurtenis is van 

verleden tijd maar van de tegenwoordige tijd. In deze bijzondere tijd  komt 

Christus nog  naar ons en in onze levens.  

Het evangelie nodigt ons uit om waakzaam te zijn. “Want ge  weet   wanneer  de 

heer des huizes komt. Hij kan ook ’s avonds laat komen of midden in de nacht”. 

Deze tijd is de tijd van waakzaamheid. Met welke manier wij kunnen waakzaam 

zijn in deze moeilijke wereld? 

Beste mensen, elk gezin heeft iemand die wakker is voor de ander. Bijvoorbeeld 

een vrouw of een man kan wakker zijn voor zijn partner of voor zijn kinderen. 

In deze tijd van het coronavirus is de overheid alert, evenals de gemeente, de 

politie en boa’s om het coronavirus te stoppen. Wij kunnen wakker zijn binnen 

ons land, onze parochie, ons gezin en overal.  

De eerste lezing van vandaag staat  in het zelfde perspectief van wakker blijven. 

De profeet Jesaja zegt ons: “ Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren.” 

Vrienden, het evangelie gaat over: “weest waakzaam.” Jezus zegt ons: weest 

waakzaam. Hij zegt niet blijf slapenloos of gebruik medicijn of alcohol  om 

waakzaam  te zijn, nee!  Hij zei: “weest waakzaam.” De nacht waarover Jezus 

spreekt is niet de nacht van onze wereld, van onze horloge, maar de nacht van de 

hopeloosheid, de nacht,  van onverschilligheid, de nacht van egoïsme en geweld.  

Misschien is er in ons hart geen plaats meer voor liefde. Jezus nodigt ons uit om 

waakzaam te zijn en te vechten voor het goede. Wij kunnen alleen zeggen:  

“Want het loon van de zonden is de dood, maar de gave van God is het eeuwig 

leven in Christus Jezus onze Heer.” ( Romeins 6, 23). 

Zusters en broeders, binnenkort komt kerstmis. Het risico bestaat dat we 

inslapen bij allerlei soorten marteriële verleiding van reclame op de televisie, op 

de radio en het Eindhovens Dagblad. Bijvoorbeeld op dit moment, binnen onze 

stad is het vol bij de winkels. De mensen willen graag boodschappen doen: 

kleding kopen; er is korting overal. Onze kerstmis is misschien een commerciële 

kerstmis.  

Dierbaren, wij moeten terug naar de fundamentele voorbereiding met gebed, het 

woord van de Heer beluisteren elke dag via internet of naar de kapel op de 

Kloosterdreef, tijd nemen voor de mis of aanbidding doen. Op deze manier 



kunnen wij waakzaam zijn om straks samen kerstmis te vieren, de geboorte van 

onze Heer en verlosser Jezus.  

Laten wij door waakzaam te zijn in deze tijd ons goed voorbereiden op kerstmis. 

Amen. 

Pater Alexis 

 


