
Tweede zondag van de advent B  
      Mc. 1, 1-8 

 

Heel jaar B gaan wij het evangelie van Marcus lezen. Wij hebben een mooie 

connectie tussen het evangelie van vandaag en het eerste boek van Genesis: 

“Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus...” (Marcus 1,1) en het boek 

van Genesis: “ Het begin schiep God hemel en aarde.” ( Genesis 1,1). Op die 

manier kunnen wij zeggen: God is het begin van alles. Het begin van ons leven 

gaat  gepaard met de geboorte.  

Beste mensen, advent is het begin van het kerkelijke jaar. Advent betekent de 

komst van onze Heer en Verlosser Jezus. De komst van Jezus betekent ook goed 

nieuws voor ieder van ons. En waarom komt Jezus op die bijzondere tijd naar 

ons toe? De komst van Jezus betekent geluk voor allen: Daklozen, 

vluchtelingen, zieken en arme mensen. Hij komt om troost, vreugde en vrede 

aan ons te  brengen. Bijvoorbeeld op die momenten dat  het coronavirus 

rondgaat, hebben we het Woord van Jezus nodig. Hij komt om ieder van ons te 

genezen en te steunen in alle moeilijkheden.  

Het evangelie nodigt ons uit om te mediteren over: “Maakt de paden van de 

Heer recht.” Elke zondag hebben wij een nieuwe thema in deze kerkelijke tijd. 

Dat betekent advent is de beste en de mooiste kerkelijke tijd. Ons thema is: 

Bekering. Maar de blijde boodschap van Johannes de Doper gaat door in de 

woestijn. En waarom in de woestijn?   

Woestijn is een plaats van ontmoeting met God. Laten wij mensen van 

ontmoeting te zijn. Woestijn betekent moeilijke plaats (kou, hitte, geen water). 

Wij ervaren ook alle soorten van woestijn in ons hart en leven. Laten wij ons 

hart water geven zoals bloemen in deze tijd om samen te groeien naar de 

geboorte van het kind Jezus.  

Vandaag wil ik graag met u kijken naar onze samenleving in deze tijd. In de 

geschiedenis van Nederland, Nederland is een christelijk land. Kijk naar de stad. 

Overal is het versierd met mooie lampjes, kerstbomen en alles is netjes, perfect 

en mooi! De gemeente, de overheid en wij maken het woord van Johannes de 

Doper waar: “ Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Maar de 

komst van Jezus gaat niet alleen over versieren van onze stad en huizen. Maar 

over onze samenleving. Bijvoorbeeld: welke contacten hebben wij op deze 

momenten met andere mensen? Wij kunnen compassie hebben voor andere 

mensen. Andere mensen kunnen een plaats vinden in ons hart.  

Vrienden, wij gaan proberen om bereikbaar te zijn voor andere mensen, 

bijvoorbeeld binnen onze gezinnen om elkaar te helpen. En  zo bereiden wij ons 

voor om samen kerstmis te vieren. Amen. 

Pater Alexis 

 
 
 


