
2e Advent: Iemand gaat voorop 
 
“Als mijn kinderen en kleinkinderen op bezoek komen, dan moeten hun mobiele telefoons uit” zo 
vertelde mij onlangs een oudere oma. Ik kan me eraan ergeren op feestjes en verjaardagen, dat mijn 
kinderen en kleinkinderen de hele tijd met de telefoon in de hand zitten, steeds de telefoon pakken 
wanneer er een berichtje binnenkomt en steeds antwoorden met het sturen van berichtjes. Ze zijn er 
wel, maar echt praten en communiceren is er dan niet meer bij, ze komen toch op bezoek voor een 
ontmoeting met mij? Ik denk dat we het allemaal wel herkennen: iedereen die bezig is met zijn 
iPhone en de hele wereld om zich heen vergeet. Zelf maak ik mij er ook wel eens schuldig aan 
wanneer ik tijdens het eten weer eens de telefoon pak om nog snel even de mail te bekijken en dan 
vervolgens door mijn vrouw terecht wordt gewezen.  
 
Het communicatieverkeer moet steeds sneller, je moet voor de ander altijd bereikbaar zijn, kinderen 
slapen ’s nachts met de telefoon onder hun kussen en door de berichtjes en piepjes slapen ze er 
slecht van. Je moet blijkbaar op elk moment bereikbaar zijn voor de ander, die vaak allerlei onzin-
boodschappen de ether inzendt. Welke ouder durft nog op te treden en op bepaalde momenten de 
telefoons laat uitzetten of inneemt? Door al dat digitale, snelle communicatieverkeer, lijkt er maar 
weinig tijd over voor de mens om je heen. De iPhone is de wereld geworden waarin we leven en 
communiceren met elkaar en we lijken het directe contact en de omgang te verliezen met de 
mensen om ons heen. Ze trekt al onze aandacht, ook in het verkeer, want er wordt nogal wat ge-appt 
op de fiets en in de auto, waardoor er ongelukken kunnen ontstaan, want door de iP 
hone verliezen we het contact met onze omgeving. Het wordt dan ook tijd dat er een verbod komt 
om ook de telefoon te gebruiken op de fiets. Zo zijn we inmiddels verslaafd geworden aan ons 
communicatieverkeer. Door al dat snelle verkeer op digitale snelweg lijkt er nauwelijks meer tijd over 
te zijn voor de mens zelf. We lopen elkaar letterlijk voorbij zonder elkaar gezien en opgemerkt te 
hebben. Wie durft dit een halt toe te roepen? Moet de overheid ingrijpen, moeten wij zelf dan ook 
niet verstandig zijn en ons gedrag veranderen? 
 
Johannes de Doper geeft ons vandaag het voorbeeld. Hij gaat zelf van de levensweg af die de mensen 
in zijn tijd gingen, hij trekt zich terug in de woestijn om zich te ontdoen van alle ballast die het leven 
je oplegt. De woestijn ingaan betekent dat je je ontdoet van alle ballast die je eigenlijk niet nodig 
hebt om te kunnen leven naar het hart van God, om te kunnen leven zoals de Schepper de mens 
heeft bedoeld. Vanuit de woestijn roept Johannes ons vandaag ook op om ons te bekeren, letterlijk: 
je om te keren! Stap toch even van de digitale snelweg af, waar iedereen je opeist, verwacht dat je 
24-uur per dag beschikbaar en bereikbaar bent, je verslaafd bent geworden aan de verwachting dat 
je meteen moet reageren op de berichtjes van de ander. Want het leven is meer dan de digitale 
snelweg, die je helemaal opeist als je er zelf geen halt aan toeroept.  
 
Keer je af van wat je nu doet, zegt Johannes, keer je naar het begin , zoals je leven ooit bedoeld was. 
Doe je smart of iPhone maar op gezette tijden uit, neemt rust voor jezelf, keer terug naar het begin 
van de Schepping toen God sprak: “Er moet Licht zijn, en er was licht.” In dat licht kunnen we elkaar 
zien zoals we werkelijk zijn, kunnen we zien hoe we graag werkelijk zouden willen zijn, n.l. mensen 
die van elkaar willen houden, die elkaar hun vertrouwen schenken. Mensen die staande in dat Licht 
elkaar vergeven en nieuwe toekomst aanreiken. Maak de paden recht, zo roept Johannes ons op in 
dit snelle digitale tijdperk, paden die ons dichter bij elkaar brengen, paden die leiden tot werkelijke 
ontmoeting, van mens tot mens, van hart tot hart. Zodat we niet langer op bezoek bij oma, of druk 
append op straat elkaar en onze leefomgeving uit het oog verliezen, maar elkaar groeten, ontmoeten 
en in gesprek gaan. Juist in die ontmoeting, de ontmoeting van mens tot mens, van hart tot hart, zal 
iets van het geheim van het leven kunnen oplichten. Maak daar een begin mee in uw gezin, uw 
omgeving, durf het maar aan om op gezette tijden de telefoon uit te laten zetten, opdat we elkaar 
horen, verstaan en zien en onze onderlinge relaties versterken.  
 



Lieve mensen, laten we paden recht maken, paden waarlangs we elkaar kunnen bereiken en die weg 
openen voor de ontmoeting met het geheim van het leven, de ontmoeting met God, die ons ooit is 
geopenbaard in een mensenkind, dat ons de weg wees naar waarachtig leven.  Moge dat kind de 
kans krijgen om opnieuw geboren te worden in onze wereld, in ons zelf, het kind dat mensen 
ontroert en samenbrengt.  
 
Amen. 
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