
Adventsproject 2021 Nicolaikerk   
 
Week   : 29 november- 5 december (2e zondag van Advent) 
Thema  : Geef licht door 
Weekthema : En alle vlees zal de redding van God zien…. 
Lezing  : Baruch 5, 1-9, Psalm 126, Lucas 3,1-6  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schets van de verhalen 
 

De tweede zondag van de Advent staat helemaal in het teken van de komst (Adventus) van de Heer.  
Onze lezingen geven hier spannend genoeg verschillende accenten aan:  
Johannes de Doper wordt ons door Lucas de Evangelist voorgesteld als een boeteprediker,  
als degene die door de doop van bekering de mensen wil voorbereiden op het heil dat komen gaat. 
In de (deutero-canonieke) profetie van Baruch komt de Eeuwige om de ballingen te bevrijden  
en toekomst te schenken, een thema dat ook klinkt in de mooie Psalm 126. 
 

Lucas lijkt na de eerste hoofdstukken waarin hij de geboortes van Johannes en Jezus heeft 
beschreven een nieuw begin te maken. Na het intermezzo van de twaalfjarige Jezus in de tempel 
maakt het evangelie een sprong van meer dan vijftien jaar. Hij begint met een omslachtige 
tijdsaanduiding van het moment waarop Johannes zijn optreden begint. Er worden maar liefst acht 
hoogwaardigheidsbekleders genoemd. Stuk voor stuk gaat het om personen die bekend zijn uit de 
geschiedenisboeken: keizer Tiberius, landvoogd Pontius Pilatus, de gouverneurs Herodes, Filippus en 
Lysanias en de hogepriesters Annas en Kajafas. Op grond van deze namen is te berekenen dat het hier 
gaat om het jaar 28-29 van de eerste eeuw.  
 

Voordat Lucas naar Jezus gaat begint hij met Johannes. Diens eerste optreden wordt plechtig 
omschreven: Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharias in de woestijn. 
Eigenlijk nogal een anticlimax na de lange reeks van machthebbers. Gods woord is werkzaam in de 
woestijn. De rol van Johannes had Lucas bij de aankondiging van diens geboorte en in het lied bij zijn 
naamgeving al voorbereid: hij zal vele Israëlieten bekeren tot God in de geest van Elia (1, 16) om zo 
voor God een volk in gereedheid te brengen (1:17), Johannes zal profeet van de Allerhoogste 
genoemd worden en een wegbereider zijn van de Heer (1:76), hij zal het volk leren dat ze door 
vergeving van hun zonden gered kunnen worden (1:77). Het praktische optreden van Johannes is het 
preken van een doop van bekering tot vergeving van de zonden.  
 

Hieraan zitten wij twee kanten:  
a) Degene die zich laat dopen ondergaat een rite waarin hij laat zien werkelijk van levenshouding te 
willen veranderen. De uiterlijke onderdompeling is een teken van de innerlijke ethische verandering. 
(metanoia, letterlijk: omkeer van je beroerde weg, bekering, verandering, berouw).  
b) Deze daad van de mens, mag van Gods kant rekenen op vergeving van zonden, waarmee de 
bekering een nieuwe start in het leven betekent.  
Opvallend dat in het citaat dat Lucas vervolgens geeft, beide kanten – God en mens – genoemd 
worden. Het gaat er om dat wij recht maken de weg van God – na het voorgaande duidelijk een 
metafoor voor de mens die zich bekeert en openstelt voor God. Maar óók van de kant van God komt 
initiatief, want de belofte is dat Gods redding zichtbaar zal zijn, d.w.z. dat God zich actief in zijn 
redden zal laten zien. Lucas citeert hier de profetie van Jesaja. 
 

Daarmee is dan ook de cirkel rond met die andere profetie van Baruch. Hij beschrijft de terugkeer van 
de ballingen vanuit het Oosten  – Babel – naar Jeruzalem. Ooit weggesleept door de vijand, keren ze 
nu met opgeheven hoofd terug. De tijd van rouw en ellende is voorbij (5,1), uiting van de hoop dat 
God zijn volk niet zal vergeten en weer toekomst schenkt. Waar Jesaja (40,3-5) oproept om voor God 
de weg te bereiden, is het hier God die de weg bereidt voor de ballingen! Opmerkelijk: God laat de 



schepping meewerken aan de terugkeer van de ballingen door de bossen als schaduwplek in te 
roepen… 
 

ds. Dirk Neven 

 

Gespreksvragen 
 

1. Kun je een reden bedenken voor de ‘omslachtige’ tijdsaanduiding door Lucas (3: 1-2) ? 

Bedenk dat hij dit ook al eerder deed in het geboorteverhaal: In die dagen vaardigde keizer 

Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste 

registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was’ (Luc. 2:1v). Waarom zou hij 

dit zo doen? 
 

2. Het woord van de Eeuwige komt niet tot keizer, koning of priester maar tot de boeteprediker 

Johannes in de woestijn. Bespreek met elkaar hoe in het-hier-en-nu die woestijn er uit ziet… 

In welke woestijn(en) leven wij vandaag met elkaar, waaruit we verlangen om te keren naar 

Sion, Jeruzalem, het ‘Beloofde Land’? 
 

3. Welke rol speelt omkeer, inkeer, berouw boetedoening concreet in uw leven in deze periode 

van advent? Wat doet u wat u anders niet doet, wat laat u na wat u anders wel zou doen? 
 

4. Er bestaat een keur aan prachtige Adventsliederen liedboek. Sla de rubriek op, en bespreek 

welk lied jou (en waarom) het meeste doet. 

-  

De weekchallenge…. 

Maak een gedichtje van 4 regels en geef die door. Het kan een doorgeefgedicht worden, dat de 
volgende er weer 4 regels aanschrijft.  
 

Diversen 

- Zondag 5 december 16:00 (?) uur, Nicolaikerk, Sint Nicolaasvesper.  

 


