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Hoop doet leven!  Juist in de Advent, een tijd van blijde verwachting, is het 

goed om Gaudete te vieren, dat wil zeggen ons extra te verheugen op de komst 

van de Heer. Want Hij is bij uitstek Degene die hoop biedt in het leven.  Nu 

weten we allemaal wel dat er situaties zijn waarin de hoop ver weg lijkt of zelfs 

afwezig is. Iemand zal maar te horen krijgen dat hij nog maar een paar maanden 

te leven heeft. Zeker als die persoon nog niet oud is, is dat een verschrikkelijke 

klap. Voor hemzelf en voor de mensen die hem of haar dierbaar zijn. Dan is er 

even geen hoop. Tenzij de dankbaarheid voor het goede dat zo iemand voor zijn 

naasten heeft betekend. En de hoop bestaat dan dáárin dat dat goede niet sterft, 

maar verenigd zal worden met God en zal doorleven in de nabestaanden. 

Ook in de grote boze wereld zijn er situaties die weinig tot geen hoop lijken te 

bieden: en dan denk ik vooral aan de rampzalige toestand in het Middenoosten. 

Een toestand die niet zo heel veel verschilt van de toestand daar ten tijde van de 

profeet Jesaja. En toch, en toch profeteert deze Jesaja over een Gezalfde die 

goed nieuws komt brengen. Die het einde van het lijden aankondigt. En dat zelfs 

bevestigt met een jubelzang op God die dit zal bewerkstelligen. Hoe valt dat te 

rijmen met de werkelijkheid? Het sleutelwoord is hier opnieuw: Hoop! Want 

zonder hoop zijn mensen niet in staat om ten minste iets te doen om de toestand 

te verbeteren. Dat geldt in het klein en in het groot. Jesaja kondigt die Gezalfde 

aan om de hoop bij de mensen levend te houden en te voorkomen dat ze 

wegzinken in apathie. 

Wij geloven dat die Gezalfde uiteindelijk zal komen in de persoon van Jezus 

Christus. In het evangelie wordt deze aangekondigd door Johannes de Doper. De 

schrijver van het evangelie, ook Johannes geheten,  noemt Christus het Licht! 

De Doper is niet zelf het Licht, maar getuigt van het Licht. Waarom? Om 

dezelfde reden als Jesaja. Hij wil net als Jesaja de mensen, die ook in zijn tijd in 

grote moeilijkheden verkeerden, een hart onder de riem steken. Er komt iemand 

die bevrijding brengt. Niet in de zin dat er een einde komt aan alle politieke 

onderdrukking (al zouden we dat graag willen), maar wel in de zin dat deze 

persoon ons de weg wijst uit de duisternis, in de richting van het licht. Er komt 

een mens die uitzicht biedt, en dat niet alleen. Deze mens reikt ons ook 

handvaten aan om zelf mee te werken aan die uitweg. Om licht te brengen in het 

leven van mensen, vooral in deze in meerdere opzichten donkere tijd.  

Deze mens, die zelf het Licht is én ons de weg wijst naar het licht, is Jezus 

Christus. Daarom mogen we ons op zijn komst verheugen, speciaal op deze 

zondag Gaudete.  Niet alleen op zijn komst met het naderende kerstfeest, maar 

vooral ook op zijn komst in ons hart. Als wij ons hart openhouden voor Hem, 

dan kan Hij er binnenkomen en onze hoop levend houden. Want: Hoop doet 

leven! Amen. 
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