Gekleed gaan
Vocaal ensemble Cantemus zingt Exultate Justi. ’Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, speel
en zing met overgave. Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij
heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.’
Gedurende de weekends in de Advent, verdiepen we verder het thema van Gods beloften. De
lezing uit het boek Baruch schildert een prachtige voorstelling van Gods vernieuwende kracht.
Een kracht die komaf maakt met de dingen uit het verleden en ze vervangt door nieuwe gaven
van God.
Hoe komen de geboden uit deze bijbeltekst bij je over? Herken je ook domeinen in je eigen
leven waar het goed zou zijn mocht je verdriet en zorgen kunnen loslaten, zoals je een oud
kledingstuk uittrekt?
God moedigt ons niet alleen aan om de moeilijke dingen uit ons leven te verwijderen. Hij
draagt ons ook op om een kleed van gerechtigheid en een diadeem van glorie te dragen. Dit
zijn nieuwe en prachtige dingen die van God komen. Welke invloed zou het hebben op je leven
als je je hiermee kleedt?
Terwijl je de passage opnieuw beluistert, kan je even verwijlen bij de woorden van
vernieuwing? Kan je een belofte horen van ‘eeuwig’ leven?
Vorig weekend hoorden we al de belofte van God om een nieuwe naam van gerechtigheid te
geven aan zijn volk. Dit weekend horen we een gelijkaardige belofte. Kan je ook deze keer je
eigen identiteit herkennen in deze naam, nu het einde van deze gebedstijd nadert? Spreek
hierover met de Heer, zoals je zou doen met een goede vriend of vriendin.
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Vorig weekend hoorden we al de belofte van God om een nieuwe naam van gerechtigheid te
geven aan zijn volk. Dit weekend horen we een gelijkaardige belofte. Kan je ook deze keer je
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