
Wees waakzaam 

 Er zullen tekenen zijn 
van een wereld die ineenstort: 
de almacht van de winst; 
de onmacht van de liefde; 

Terreur en angst zullen heersen 
en het zal zijn alsof elk samenleven 
onmogelijk geworden is. 

  

Als je dat ziet gebeuren, 
blijf dan recht 
en zie de tekenen van hoop: 
van God die komt 
in mensen die Hem doen gebeuren. 

  

Wees wakker en waakzaam 
om dat te zien: 
het aanbreken van een nieuwe wereld 
gegrondvest op niets dan liefde, 
op ‘Ik zal er zijn voor u’. 

  

Wees waakzaam 
en bid dat het kwaad 
geen macht over je krijgt, 
en dat je zo leeft 
dat je God in de ogen kan zien. 

  

(bij Lucas 21,25-28 en 34-36) 

  

Carlos Desoete 

  

Verschenen in Kerk en Leven Sint-Baafs 29 11 2006 



Advent: Mens worden 
  
Wakker worden. 
Open ogen voor het ongeziene lijden 
van vertrapte mensen. 
Helderheid van geest 
die het spel van elk voor zich doorziet. 
  
Open oren 
voor de vraag achter de woorden, 
voor het roepen dat gesmoord 
voor het nieuws dat wordt verzwegen. 
  
Open oog en oor 
voor de botten van hoop die ontluiken 
als groene twijgen in volle winter: 
de stappen naar vrede, 
de inzet die gratis is, 
het groeien van verbondenheid, 
het stem krijgen van kleine mensen. 
  
Open hart voor de Stem 
die vanuit mensen en structuren 
diep in jou blijft roepen 
tot je opstaat, 
een keuze 
en de ommekeer maakt 
naar God en mensen toe. 
  
Wakker worden en opstaan 
met de kracht in hart en handen. 
Mens worden. 
  
 Carlos Desoete in: Naam die zin is van ons leven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Tot u: kerk van vandaag 

 
Nazarethkerk, kleine rest, 
gemeenschap zonder aanzien of macht, 
tot u klinkt hetzelfde woord van toen: 
weest blij, je bent begenadigd, 
de Onuitsprekelijke is met u. 
Hij is je niet vergeten. 
In de schoot van je gemeenschap 
mag je leven dragen: 
leven van breken en delen, 
leven van liefde en verbondenheid, 
leven van hoop 
van God in mensen. 

Draag dit leven in je hart, 
loop er zwanger van, 
stem je handelen er op af 
opdat God in jou mag groeien. 

Het leven dat je draagt 
mag je een naam geven: 
Jezus 
God redt 
God nabij 
Hij is er voor ons. 
Wij zijn er voor anderen. 

Kerk zijn is Maria zjjn. 
Wat toen aan haar gebeurde 
mag vandaag in ons gebeuren. 

Carlos Desoete 
Bij  Lucas 1, 26-38, het evangelie van de vierde adventszondag (18 12 2011 ). 

 


