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DE ADVENT 
de komende verlossing van de mens 

 
 Het feest van Christus' geboorte naar het vlees of kerstmis wordt voorafgegaan door een 
voorbereidingsperiode die we de advent noemen. Deze loopt van 15 november tot 25 december. 
Dan zijn we in feeststemming van kerstmis tot theofanie of Christus' doop in de Jordaan. De 
kerstcyclus eindigt met het feest van de Tempelgang van onze Heer, of lichtmis, op 2 februari. 
Deze drie hoogfeesten zijn telkens een theofanie of godsopenbaring, eerst in een kribbe voor 
enkelen, nadien de openbaring van de Drie-Eenheid in de Jordaan en tenslotte de ontmoeting van 
de Verlosser met de oude en hogepriester Symeon, beeld van het oude verbond. 
 
 De advent is de periode die ons voorbereidt op "hetgeen zal komen". Maar de komst van de 
Verlosser kan zomaar niet opeens de wereld overvallen. Want het is God die de wereld 
binnenkomt. De onomvatbare wordt omvatbaar, de onbegrijpelijke wordt begrijpelijk, de 
onzichtbare wordt zichtbaar; de mensheid die geen verlossing kent, wordt verlost door de 
menswording van God. Het wezenlijk belang van kerstmis ligt dus in de voorbereiding of advent. 
Deze komst moet dus grondig voorbereid worden.  Dit is hetgeen gebeurd doorheen de vele 
voorafbeeldingen, tekenen of typologieën uit het Oude Testament.  
 
 De typologie of voorafbeelding is niet enkel een menselijke manier om te interpreteren, 
maar zij is in de eerste plaats een manier van God om zijn plannen kenbaar te maken en uit te 
werken. De voorbereiding van Christus' komst verwezenlijkt zich doorheen de oudtestamentische 
geschiedenis van het Joodse volk.  Dit is het enige volk in de geschiedenis dat zo klein en 
onbeduidend was en waarover zo een grote kroniek is neergeschreven. Maar de wereld van het 
Oude Testament is niet enkel de kroniek van een volk, maar ook de kroniek van ons eigen leven, 
van elke menselijke ziel op zoek naar verlossing.  Of nog, het Oude Testament is de geschiedenis 
van de godsdienstige op- voeding van de mensheid, om deze voor te bereiden op het ontvangen van 
de hemelse goederen.   
 
 Het is hier onmogelijk om alle oudtestamentische voorafbeeldingen te bespreken.  Wij 
beperken ons tot de figuur van Abraham en zijn zoon Isaac. Deze voorbereiding begint met de 
oproep van Abraham, een 2000 jaar voor Christus' komst in de wereld. Dit is het eerste belangrijke 
voorteken van het Oude Testament om de mensheid te wennen aan de openbaring van God in zijn 
Zoon. In dit opzicht is God onze beste pedagoog en leermeester; het is een pedagogie van de 
wijsheid. De Heilige Ireneus van Lyon ziet daarin dat de lompe en ruwe mensheid - teken van mijn 
eigen leven - moet voorbereid en gewoon gemaakt worden aan tussenkomsten van God, met de 
bedoeling dat ik - de mensheid - in staat ben en maturitair wordt om dit Teken, Christus te 
begrijpen en te ontvangen. Abraham moet alles verlaten. Dit betekent dat hij moet scheiden van de 
idolen uit zijn tijd; een strijd tegen het veelgodendom.  Zo wordt stilaan de weg gebaand naar een 
komend monotheïsme.  Zo moeten wij ook de passies van deze wereld achterlaten en ons richten op 
de ene God.  Dit is het begin van het leven in God.  Abraham is het symbool van de bekering tot de 
levende God.  Deze "metanonia" is gebaseerd op het onvoorwaardelijke geloof en niet op het 
onderhouden van de wet. Dit is van wezenlijk belang : de rechtvaardiging door het onderhouden 
van de wet of de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus.  In de brief aan de Galaten 
schrijft de apostel Paulus dat geen mens zal gerechtvaardigd worden door de werken van de wet, 
maar alleen door het geloof in Jezus Christus. Dit twistpunt werd door Christus zelf bijgelegd in de 
zo sprekende parabel van de tollenaar en de farizeeër. De Joodse theoloog Philon van Alexandrië 
(1ste eeuw) ziet in Abraham het symbool van de ziel die de zichtbare zaken verlaat om de 
onzichtbare zaken te zoeken. De Heilige Gregorius van Nyssa ziet in hem het model van de ziel die 
zich op weg zet naar God in de duisternis van het geloof waarbij de Heilige Gregorius de brief aan 
de Hebreeën commentarieert: "zonder te weten waar hij naar toe ging". Dit, zegt de Heilige 
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Gregorius, is juist de zekerheid dat hij op de goede weg was, want hij is zeker van niet te wandelen 
volgens het licht van zijn eigen verstand, maar geleid door de wil van God.   
 
 Abraham is ook de belofte, de verkondiging van de komende dingen. Er bestond reeds een 
kosmische godsdienst die het goddelijke herkende, doorheen de regelmaat van het verloop van de 
sterren, de seizoenen en God verzekerde dit door het verbond met Noach. Maar in de Bijbelse 
godsdienst wordt een verbond gesloten met de gebeurtenissen die zullen komen. In de brief aan de 
Hebreeën staat immers: "Ik zal u zegenen". Deze hoop van Abraham is nog steeds de onze. Maar 
voor ons is het reeds een geopenbaarde realiteit: de ondeelbare vereniging van de God-Mens in 
Christus en doorheen Hem de opname van de mensheid in het leven van de Drie-Eenheid met 
Hemelvaart. Deze belofte is het mysterie van het heil en de verlossing van de natiën, dit wil zeggen 
van alle volkeren. Hier moet men opmerken dat er in het Oude Testament een onderscheid gemaakt 
wordt tussen het uitverkoren volk en de volkeren, de heidense volkeren. "Alle volkeren zullen in u 
gezegend zijn". Dit realiseert zich in het drieledige verloop van de geschiedenis van Israël, Jezus 
Christus en de Kerk.  Dit alles begint met het geloof van Abraham. Er wordt hem gevraagd te 
geloven dat hij "vader zal zijn van een grote natie", terwijl Sara, zijn vrouw, steriel is. "Vader zijn", 
wil zeggen dat door een afstammeling van hem Gods zegen over de mensheid zal komen. Dit 
geduldig wachten van Abraham is ook het onze. Hij geloofde, gans eenzaam in een heidense 
wereld, in het heil van alle volkeren, en dit is ook onze verwachting tijdens de advent. Dit is het 
wezenlijk belang van het geloof van Abraham. 
 
 God bereidt ons voor dat men niet gerechtvaardigd wordt door de regels, de wet, de 
ideologie, maar door het geloof. Dit is het "goede nieuws": enkel geloven. Maar om de verwachting 
te hebben van de verlossing van gans de wereld, moet eerst dit goede nieuws gepredikt worden. 
Abraham is de eerste die binnengeleid wordt in de heilsplannen van God, wegen van liefde en 
mysterie. Zo is hij de eerste profeet omdat hij het heilsmysterie heeft begrepen, hem 
gecommuniceerd door de Heilige Geest. Dit is tenslotte ook onze taak: het mysterie van de 
geschiedenis is het plan van God om ons te doen deelnemen aan het leven van de Heilige Drie-
Eenheid. 
 
 Het Oude Testament toont ons dus het Nieuwe. "Het is door het geloof dat Abraham in het 
beloofde land verblijft, zoals in een vreemd land, wonende in een tent zoals Isaac en Jacob, 
erfgenamen van dezelfde belofte; want zij verwachten de stad op goede fundamenten waarvan God 
de bouwheer en architect is" (Brief aan de Hebreeën). Dit is het mysterie van het oude verbond, 
teken van het nieuwe verbond. Het is door het geloof dat Sara, die niet meer op leeftijd was om te 
ontvangen, een kind baarde; een geloof in trouw aan diegene die de belofte had gedaan. Het is het 
mysterie van de geboorte van Isaac uit een onvruchtbare vrouw, voorafbeelding van de geboorte 
van Jezus uit een maagd, een jong huwbaar meisje zegt de Hebreeuwse tekst. 
 
 God is niet beperkt tot de wetten van onze gevallen menselijke natuur en kan die op eender 
welk moment overstijgen, waarbij Hij zijn transcendentie - zijn Heiligheid - toont. Dit is ook het 
geval bij de vele mirakels tijdens het leven van Christus. Het is door het geloof dat Abraham zijn 
zoon Isaac aanbiedt als offer, niettegenstaande uit hem het nageslacht moet voortkomen. Abraham 
is ervan overtuigd dat God machtig genoeg is om de doden op te wekken, hij zal vader zijn vanuit 
Gods kracht.  
 
 Wij kennen het verhaal van het offer van Isaac. Abraham bereidt alles voor en plots 
verschijnt een engel die zegt: nu weet ik dat gij God vreest. Abraham ziet een ram vernesteld in een 
struik en zal dit offeren. Het offer van Isaac is dus niet voltooid. Maar het oude testament voltooit 
nooit, het is slechts een voorafbeelding. Christus voltooit. Zo wordt Isaac levend teruggegeven aan 
Abraham. Dit is het beeld van de vader die zijn zoon offert en de vader die hem levend terugkrijgt, 
maar de Zoon zal moeten sterven en opstaan, want voor Hem was er geen ram in de plaats. 
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 Abraham moet dus geloven, hopen tegen alle hoop in, want vanuit de menselijke ervaring is 
al het vorige onmogelijk; maar niet voor Gods heiligheid. Dit is het leven van Job: alles ontvangen 
- Abraham een zoon - en alles verliezen, en toch blijven geloven. Of zoals de Heilige Siloean het 
zegt: "Houdt uw geest in de hel en wanhoop niet". Nu begrijpen wij het gebed van Israel doorheen 
het oude testament: dat God zich zijn verbond steeds zou blijven herinneren. Dit is de 
voorafbeelding van de genade: er is een onverbrekelijke band tussen de mensheid en God. 
 
 In het oude testament, maar ook in ons leven, blijft God altijd trouw, niettegenstaande onze 
ontrouw. Door onze ontrouw verwaarlozen wij slechts de belofte, maar de belofte blijft.  De 
geschiedenis van het Joodse volk in het oude testament is hiervan een voortdurende illustratie. Een 
laatste punt in dit verband is het huwelijk van Isaac met Rebecca. De vaders zien hierin een 
voorafbeelding van het huwelijk, het verbond tussen het Woord en het Joodse volk, en nadien met 
de ganse mensheid.  Dit huwelijk is het grote mysterie dat erin bestaat dat God ons oproept tot een 
zekere deelname aan zijn leven, aan deze uitwisseling van Bruid en Bruidegom. Wij denken hierbij 
natuurlijk aan het Hooglied: dit groots ecclesiologische, kosmische gedicht van het huwelijks- 
verbond tussen de mensheid en het Woord. 
 
 Maar het is tevens een groots innerlijk gedicht; van de vereniging van het Woord met elke 
ziel in al haar trouw en ontrouw, dat tenslotte uitmondt in de volmaakte vereniging, hetgeen we 
kunnen ontwaren bij de grote mystiekers. De Kerkvaders zagen reeds in Isaac, de zoon van de 
belofte, de voorafbeelding van Christus. Isaac trouwt met Rebecca en huwt haar bij de waterput. 
Naar Origenes is dit de voorafbeelding van het doopwater. Wij herinneren ons het Epistel aan de 
Efeziërs (5, 26), dat zegt dat de bruidegom de bruid moet wassen om ze schoon en onbevlekt voor 
te stellen aan God. Dit betekent dat Christus, wil Hij zich verenigen met de mensheid, haar moet 
wassen in het doopwater opdat zij volledig zuiver en heilig zou zijn en opdat zij zo het maagdelijk 
bruiloftsfeest kan vieren. Ziehier het beeld van Isaac en Rebecca, waarbij Isaac zijn geloof (geloof 
in het monotheïsme) doorgeeft aan Rebecca. In verband met dit huwelijk zegt de Heilige 
Ambrosius van Milaan het volgende: "Rebecca kwam met de meisjes van de stad water putten aan 
de waterbronnen, en omdat zij daar elke dag kwam, kon zij door Abrahams dienaar gevonden 
worden en in het huwelijk worden verenigd met Isaac. Denkt ge soms dat dit fabeltjes zijn en dat de 
Heilige Geest in de Schrift verhaaltjes vertelt. Het is een les voor de zielen en een spirituele leer die 
u onderricht dat ge elke dag tot de Schrift moet komen. Al deze geschreven zaken zijn mysteries. 
Christus wil ook met ons huwen. Daarvoor zendt Hij zijn dienaar voor u uit, welke zijn profetisch 
woord is. Gij kunt Christus niet huwen, indien gij Hem niet eerst hebt ontvangen. Denkt gij dat het 
steeds toevallig is dat de patriarchen aan de waterputten komen en er bij de wateren er hun huwelijk 
vinden. Diegene die dit denkt is zoals het dier en onderscheidt de zaken niet deze van de geest die 
van God zijn. Indien hij het wilt, dat hij bij deze zaken blijft. Ik zeg dat zij voorafbeeldend zijn, en 
dat het huwelijksverbond van de heiligen de vereniging is van de ziel met het Woord van God". 
 
 Tot slot kunnen we stellen dat de betekenis van het verhaalde in het oude testament, de 
betekenis voor ons eigen leven, zich tot het volgende samenvat. Vanuit een schijnbare mislukking 
van gebeurtenissen ligt de bron van de verwezenlijking van de belofte. God belooft aan Abraham, 
dat uit zijn zoon een groot ras zal voortkomen en Hij vraagt tegelijk om deze hoop te vernietigen. 
Maar vanuit de vernietiging zal het heil komen.  Ook voor ons realiseert het leven en het plan van 
God zich doorheen de duisternis van ons geloof, doorheen schijnbare mislukkingen, doorheen de 
ineenstorting van alle hoop, liefde, geestelijke en materiële zekerheden en verworvenheden.  Dit is 
het mysterie van de dood-verrijzenis. Hier krijgen de woorden van de Heilige Isaac de Syriër hun 
ware betekenis : "Verleen mij de genade om de vernedering van mijn natuur met vreugde te 
aanvaarden".  
         Vader Dominique, november 2010 
 


