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In verwachting?

Advent 2 (Romeinen 8:18-30)
In verwachting zijn is een hele belevenis. Je ziet uit naar de dag
van de geboorte van de baby. En alles wat daaraan voorafgaat
staat voor de ouders (en grootouders) in het licht van die dag.
Bijvoorbeeld echo’s die gemaakt worden, waarop je het kindje al
kunt zien. Tegelijk is in verwachting zijn ook spannend. Er kan
zoveel mis gaan. Paulus gebruikt dat beeld van in verwachting
zijn om ons, temidden van lijden, te leren hopen en
toekomstgericht te leven (na Jesaja 9:1 en Openbaring 21:5 nu
Romeinen 8:18). Zonder de heilige Geest gaat dat niet.
De luister in de toekomst
Als we naar de toekomst kijken, is daar ‘de luister’. Dat is: de
heerlijkheid, de overweldigende glorie, de schitterende
uitstraling, de heilige schoonheid van God. ‘Het mooiste moet
nog komen!’ De bijbel is vol van Gods

glorie (doksa). Dat zien
we ook bij Jezus. In de nacht van zijn geboorte werden de
herders omgeven door ‘het stralende licht van de Heer’ (Luc.
2:9). En: ‘wij hebben zijn grootheid gezien’ (Joh. 1:14). En: ‘God
verlicht ons met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het
gezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6). Je richten op die luister
(in en vanuit de toekomst) vraagt voor je verstand en je gevoel
om een geloofssprong (‘leap of faith’): geloven in iets wat je
niet ziet. Dat is wat Paulus doet. Hij is ervan overtuigd geraakt
(na een lang proces van denken en mediteren en zoeken?) dat
het lijden van nu niet opweegt tegen de toekomstige luister. Hij
is er heilig van overtuigd (door de heilige Geest) en geeft een
persoonlijk getuigenis! De luister weegt zwaarder dan het
lijden.
De Geest en het lijden
Romeinen 8 is vol van de heilige Geest. Als het gaat over hoop,
lijden, luister en de toekomst, dan moeten we bedenken hoe
belangrijk de Geest is (20 keer genoemd in dit hoofdstuk). Hij

is juist ook in het lijden heel dichtbij: in de zinloosheid, de
slavernij van de vergankelijkheid, het zuchten, de
barensweeën, ons sterfelijk bestaan, onze zwakheid. Deze
Geest (‘die met onze geest getuigt dat wij kinderen van God
zijn’, 8:16) wordt door Paulus genoemd: het voorschot. ‘Wij
hebben als voorschot de Geest ontvangen’ (8:23). De Geest is
de Heer zelf die vanuit de toekomst naar ons toekomt. Hij is al
aangekomen in het verleden (Jezus’ geboorte en leven) en het
heden (Jezus’ Geest). Daarom kan Paulus ook zeggen: ‘wie hij
heeft vrijgesproken heeft hij nu al laten delen in zijn luister’
(8:30). Nu al! Het is niet alleen toekomstmuziek, maar muziek
die we ook nu al kunnen horen.
Ik help het je hopen
Advent vieren is ook: de Geest verwachten. Hij is aan het werk:
‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet
wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest
zelf pleit voor ons met woordloze zuchten’ (8:26). Zo zegt de
Geest eigenlijk: ‘ik help het je hopen’. Als wij geen woorden
hebben, bidt de Geest. Hij beweegt met ons mee als we zuchten
en we de wanhoop nabij zijn. En hij is het die er zorg voor
draagt dat we ‘in afwachting’ blijven. Daar is volharding (8:25)
voor nodig: volhouden, geduld hebben, de moed hebben om te
wachten. Wat zijn er in onze levens vaak situaties waarin dat
nodig is. De Geest laat ons dan niet alleen. Midden in dat ‘in
afwachting’ zijn, als wij niks kunnen doen, gebeurt dit: ‘de
Geest pleit volgens Gods wil voor allen die hem toebehoren’
(8:27). Zo moeten we steeds weer leren om ons te richten op
wat God door zijn Geest vanuit de toekomst voor ons aan het
doen is. ‘In deze hoop zijn we gered’ (8:24). Oftewel: als we
hopen op de toekomst die naar ons toekomt, ervaren we
daarin de redding door Jezus. Jezus is onze toekomst. Jezus is
onze redder. Jezus is onze verwachting.

Gespreksvragen
1. Wat roepen de woorden ‘in
verwachting’ bij jou op aan
gedachten en gevoelens?
2. Waar herken jij ‘het lijden van
deze tijd’?
3. Wat is de ‘luister’ van God? Hoe
kun je die luister beter leren
kennen?
4. Herken jij die ‘geloofssprong’
(’leap of faith’)? Op welke
momenten moet jij die sprong
wagen?
5. Wat leer je in Romeinen 8 over
het werk van de Geest?
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