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ADVENT
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Geliefde broeders en zusters, als in deze tegenwoordige tijd aan de willekeurige voorbijganger wordt gevraagd wat ‘de advent’ is, zal heel vaak het antwoord zijn: “dat weet ik niet”,
of “daar heb ik nog nooit van gehoord”. Zelfs belijdende christenen zullen het antwoord vaak
schuldig moeten blijven, met uitzondering wellicht van degenen, die een meer traditionele
kerk bezoeken. In die kerken wordt de advent vaak nog wel in ere gehouden.
Het is jammer, dat de advent met name in ons Nederland uit het gezichtveld verdwijnt. Want
wat is de advent eigenlijk en wat is zijn diepe betekenis?
Advent, in het Latijns ‘advéntus’, betekent letterlijk “aankomst, komst, nadering”, waarmee de
naderende Komst van de Heer wordt aangeduid, de ‘advéntus Domini’!
Volgens Ludwig Schneider in Israël Today werd in vroegere tijden het woord advéntus met
name gebruikt om de komst van een vorst aan te duiden, of de troonsbestijging van een
keizer, of de verwachting van de Komst van de Messias.
In de westerse kerk werd, en gelukkig ook nog wordt, gedurende de vier weken vóór
Kerstmis aandacht aan de advéntus Domini besteed. Te beginnen op de zondag tussen 26
november en 4 december!
Men gedenkt dan de naderende Komst (‘epiphanea’ – openbaring) van de Zoon van God, de
Here Jezus Christus, in menselijk vlees (‘incarnatio’ – vleeswording). Het is zogezegd de
vreugdevolle voorbereidingsperiode voor het Kerstfeest, d.w.z. het ge- en herdenken van de
geboorte van Jezus. God gedacht vol liefde aan de mens en zond Zijn Zoon als Mens naar
de aarde om de verloren mensheid van het verderf te redden.
In de kerk en in de huizen wordt dan dikwijls ook een krans van groene dennentakken met
daarop vier kaarsen opgehangen, die achtereenvolgens op de vier zondagen voor Kerstmis
worden aangestoken. Deze gehele periode wordt daarom ‘de Advent’ genoemd.
Deze uitleg (d.w.z. het verband met het Kerstfeest) doet vermoeden dat het uitsluitend zou
gaan om de naderende geboorte van baby Jezus, Gods Zoon. Toch is dat niet zo! Voor de
eerste christenen ging het ook om de toekomst, het ging hen ook om de Wederkomst van de
Here Jezus Christus (de ‘parousia’). Maar deze profetische blik verwaterde langzaam en
verdween. Maar in de jaren 1830-1831 ontstond er in de Verenigde Staten een nieuwe
godsdienstige stroming, het Adventisme. En haar aanhangers verwachten wél de spoedige
Wederkomst van de Here Jezus Christus, het begin van het aansluitende duizendjarige
Vrederijk van Jezus, de grote Koning der koningen, én het einde van de wereld.
Gelukkig maar!
Maar gelukkig óók, en wat een grote genade, dat de Heilige Geest in deze tijd meer en meer
aan de harten van Gods wedergeboren kinderen klopt en hen doet beseffen dat de Here
Jezus Christus héél spoedig Zijn Bruid, de Gemeente, tot Zich neemt, waarna een pikzwarte
geestelijke duisternis over de aarde zal komen. Dit zal een periode vol van vreselijke
verdrukkingen zijn, waarin de Antichrist gedurende een korte periode over de aarde zal
heersen. Het zal ook een periode zijn waarin de oordelen van God over de ongelovige
mensen in de wereld zullen worden voltrokken. Omdat zij het aanbod van Zijn Zoon tot
redding van hun verloren zielen hebben verworpen. Maar dáárna komt Jezus terug als de
grote Koning. Dan komt Hij terug als Koning van Zijn volk Israël en vanuit Jeruzalem zal Hij
regeren en Zijn Koninkrijk van Vrede op de gehele aarde vestigen (Zach. 8,12,13,14).
Geliefde broeders en zusters, we staan opnieuw vlak voor Kerstmis. We mogen opnieuw de
geboorte van Jezus, de Gezalfde, de Redder der mensheid gedenken. Ongeveer tweeduizend jaar geleden werd Hij in armoede als een kwetsbare baby geboren. Maar in de
harten van hen die Jezus echtliefhebben, mag nu de verwachting van Zijn spoedige Weder-
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komst overheersen. Jezus komt terug! Dát is de belangrijkste gedachte nú! Hij komt terug,
nadat Hij de Gemeente, Zijn Bruid, tot Zich heeft genomen. Voor de Gemeente is er redding.
Maak uzelf daarom gereed. Maar dán zal Hij als Koning heersen. En de bijbel zegt dat Hij
met een ijzeren scepter zal heersen over de ongelovige heidenen. Ik geef u tot besluit ter
bestudering enkele schriftgedeelten.
Ps. 2:8-9 – “Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde
tot Uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken
slaan als een pottenbakkersvat.”
Ps. 45:7 – “Uw troon, o God! is eeuwiglijk en altoos; de scepter Uws Koninkrijks is een
scepter der rechtmatigheid.”
Ps. 110:2 – “De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in
het midden Uwer vijanden.”
Leest u ook Gen. 49:10; Num. 24:17; Openb. 2:27; 19:15.
Moge de Heiland u en mij deze week zegenen. Amen.

