
Wees waakzaam, blijf alert! 
 
 
“ Jan, ik hoop dat je na jouw huwelijk wel wat vaker naar de kerk gaat!” , zo waarschuwde mijn 
bezorgde vader mij, kort voor ik ging trouwen. Hij was kennelijk bezorgd dat het met mij de 
verkeerde kant op zou gaan omdat ik niet meer elke zondag naar de kerk ging. Het geloof en de 
zondagsplicht waren voor hem heel belangrijk. Ze hadden hem gevoed en gesterkt in zijn leven en 
dat gunde hij mij ook. Gelukkig is dat in de loop der jaren helemaal op zijn pootjes terecht gekomen. 
Ouders willen het beste voor hun kinderen, willen dat hun kinderen het niet slechter krijgen dan zij 
hebben gehad. Hij leefde in een tijd waarin zich grote veranderingen voltrokken, als kind sliep hij op 
een stromatras in een tochtige boerderij, als oudere onder een donzen dekbed in een geïsoleerd huis 
met hete luchtverwarming, de paarden werden vervangen door een trekker, het melken werd 
overgenomen door een machine en zijn kinderen werden niet automatisch boer. De samenleving 
werd opener, er kwamen allerlei invloeden van ver buiten de eerste buitenlandse arbeiders uit Italië 
en Spanje kwamen aan in Twente en het veilige, vertrouwde katholieke bolwerk brokkelde langzaam 
af. Wie had toen kunnen denken dat er kerken zouden worden afgebroken, jongeren niet meer 
zouden trouwen en kinderen zouden opgroeien in meervoudig samengestelde gezinsverbanden? En 
als ik hier zo rond kijk dan hebt u allen die grote veranderingen meegemaakt, waarin oude 
zekerheden verdwenen en u steeds meer aangewezen was op uw eigen kompas, want niet langer de 
pastoor, de dokter, notaris of hoofd van de school had het voor het zeggen hoe het verder moest.  
 
De samenleving is veel complexer geworden, het leven ingewikkelder en onoverzichtelijker, en niet 
voor niets zitten de wachtkamers van de maatschappelijk werkers, begeleiders van jeugd- en 
jongeren, de wachtkamers van psychologen en psychiaters overvol. De buurvrouw, onze beste 
hulpverlener waar je altijd kon aankloppen in nood en met problemen, is niet meer thuis of te druk 
met haar eigen dingen. Materieel zijn we er ontzettend op vooruit gegaan, maar zijn we er ten 
diepste ook gelukkiger door geworden? De veiligheid en geborgenheid die er vroeger 
vanzelfsprekend was is er niet meer. Een dagje winkelen in een grote stad, of deelname aan een 
groot evenement kan je leven kosten door terroristische aanslagen.  
 
Waar gaat het naar toe, zo vragen veel mensen zich af? En bij hun gevoel van onmacht en 
onveiligheid zouden ze, net als de profeet Jesaja de hemel willen aanroepen: Scheur toch de hemel 
open en daal af en de bergen zullen beven voor uw aanblik. Of zoals het Adventsgezang: Rorate, dat 
vanaf vandaag weer klinkt: 
  
Rorate caeli désuper et nubes pluant iustum: 
Dauwt hemelen van omhoog en laat de regen als aan Gerechte neerdalen. 
 
Niet alleen ouderen maken zich zorgen over de toekomst, ook jongeren, zo laten onderzoeken zien. 
Maar is een sombere kijk op de toekomst wel gerechtvaardigd? Zijn de veranderingen dan alleen 
maar slecht? Ik denk het niet, mijn vader had zich achteraf geen zorgen hoeven te maken over mij en 
veel vaker ervaar ik dat jongeren die in hun jeugd nogal opstandig waren en moeilijk te hanteren, 
later vaak brave huisvaders en huismoeders worden. Achteraf hebben wij ons blijkbaar zorgen 
gemaakt om dingen die we graag anders wensten, maar waar we totaal geen vat op hadden. Dat 
neemt niet weg dat we altijd waakzaam en alert moeten blijven en actief betrokken moeten zijn. 
Waakzaam zijn, op je hoede zijn, dat horen we vandaag ook uit Jezus ’mond. Dan heeft hij het niet 
over waakzaam zijn voor de gevaren op ons loeren, geen waakzaamheid uit angst, maar over 
waakzaamheid uit nieuwsgierigheid. Wij willen graag de toekomst in eigen hand houden, 
beïnvloeden, zeker stellen, maar dat zal ons niet lukken. Want wij zijn van leem en de Heer is de 
boetseerder, zegt Jesaja. De toekomst is aan God. Wij mensen, zijn soms te eigenwijs om Hem te 
vragen waar zijn wegen gaan. We zoeken het liever zelf uit. Elke dag wil God ons de weg wijzen naar 
de gerechtigheid, naar een wereld van vrede en verdraagzaamheid. “Laat Hij u dan niet slapend 



vinden wanneer Hij bij u aanklopt” , zo zegt Jezus. Advent is de tijd bij uitstek om waakzaam te zijn en 
je hart te openen voor een nieuw begin, een nieuwe toekomst, de komst van een nieuwe wereld, de 
geboorte van het nieuwe mensenkind van vrede, liefde en gerechtigheid!  
 
Lieve mensen, heb vertrouwen, Gods licht zal in onze harten komen, er is nog veel te verwachten, 
veel om voor te leven! 
 
Amen. 
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