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Ter inleiding: 
In 2010 preekte pastor Herwi Rikhof in de advent over de profeet Jesaja. Hij noemde Jesaja 

een 'profeet die droomt met open ogen'. Als ik de tekst uit Jesaja weer lees, spreekt dit beeld 

mij aan. Voor iedere dag in de advent vind je een korte gedachte bij de eerste lezing van de dag. 

De eerste twee weken zijn dat lezingen uit Jesaja. 

Uit een overweging van Herwi Rikhof: 

Kun je dromen met je ogen open? Meestal als we dromen is dat 's nachts, meestal dromen we 

in onze slaap, met onze ogen dicht. Soms herinneren wij ons dat we gedroomd hebben, maar 

vaak niet meer precies, wat flarden in de nacht. Een enkele keer herinneren we ons zo'n flard, 

een vreemde combinatie van wat we meegemaakt hebben die dag ervoor of zo en verbazen ons 

over die vreemde combinatie. Profeten dromen met hun ogen open. Profeten herinneren zich 

precies wat ze gedroomd hebben. Profeten verbazen zich niet, ook niet als die combinatie 

vreemd en verbazingwekkend is. 

Jesaja is zo'n profeet die met de ogen open droomt, zich precies herinnert wat hij droomt en 

zich niet verbaast over het vreemde dat hij droomt en over het ongehoorde dat hij ziet. Jesaja 

leeft in Jeruzalem, in de tijd na een periode waarin koning Uzzia had geregeerd, een koning die 

de gouden tijd van koning Salomo had terug gebracht, een periode van welvaart, militaire 

macht en zelfstandigheid. In de periode na Uzzia verandert de politieke situatie in de 

omringende landen. Assyrie wordt meer en meer een wereldmacht en verovert het ene land na 

het andere. Daarbij gaat het nooit zachtzinnig toe en hier helemaal niet. De koning van Judea, 

een kleinzoon van Uzzia, Achaz, kiest in die omstandigheden het minste van twee kwaden: om 

te voorkomen dat ook zijn land vernietigd wordt, erkent hij de koning van Assyrie als zijn heer 

en meester. Het land verliest zijn zelfstandigheid. Maar Achaz is zo onder de indruk van de 

macht en pracht van Assyrie dat hij verder gaat: in de tempel van Jeruzalem laat hij drastische 

veranderingen aanbrengen, vanwege de koning van Assyrie. Zo word een nieuw altaar dat een 

kopie is van het altaar dat hij in Damascus bij een bezoek aan de koning van Assyrie heeft 
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gezien het centrale altaar en het oorspronkelijke bronzen altaar van de Heer wordt terzijde 

gezet (2 Kon. 16, 10-18). 

In die politiek roerige tijden leeft Jesaja en tegen die achtergronden droomt hij met open ogen 

zijn vreemde dromen. 

Tot zover de woorden van Herwi Rikhof. 

Wat Jesaja met zijn open ogen ziet en wat hij droomt kloppen niet met elkaar. Hoezo 

Jeruzalem stad van vrede? Hoezo zwaarden omgesmeed tot ploegijzers? Hoezo ……(vul maar 

in)? Ik zie: crisis en wantoestanden in kerk en wereld; onvrede alom. De droom van Jesaja lijkt 

verder weg dan ooit. Zijn dromen dan toch bedrog? Als we de droom van Jesaja gaan verstaan 

als een droom voor onszelf, dan worden ónze zwaarden omgevormd tot ploegijzers, dan 

worden ónze werktuigen voor verdediging en geweld, werktuigen voor vruchtbaarheid en 

oogst. Deze omvorming is een weg, een proces, waarin we stapje voor stapje kunnen ontdekken 

wat dat omvormen voor ons persoonlijk kan betekenen. 

Zo ben ik deze advent met Jesaja op weg gaan, met hem meedromend, dromend met open 

ogen op weg naar kerstmis en het nieuwe jaar. Zo dromen vraagt om aan het werk te gaan en 

aan het werk te blijven, waakzaam en vol goede hoop, stapje voor stapje. Als we zo op weg gaan 

dan zal het ieder stapje iets lichter worden. En vele kleine stapjes zullen samen een groot Licht 

doen schijnen in de duisternis. Zo wil God graag in onze kerk en wereld aan het licht komen, in 

en door zijn mensen die Lichtdragers worden daar waar zij durven dromen met open ogen en 

op weg gaan om handen en voeten te geven aan Zijn verhaal met ons. Soms lijkt het een 

onmogelijke missie. En toch! Droomt u mee? 
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Eerste week van de Advent 

Zondag: Jesaja 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8  

Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen 

“Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen zodat ons hart verstokt werd en U niet 

meer vreesde?” 

Als ik Jesaja zo hoor, denk ik: heeft God ons dan van de goede weg af doen dwalen? Heeft 

God ons hart doen verstoken? Heeft God er iets mee van doen, als wij Hem niet meer vrezen? 

Hier heb ik moeite om Jesaja te verstaan. Ben ik het zelf niet? Ook al gebeurd het vaak 

onbewust, ik ben hier toch zelf verantwoordelijk? 

“Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven voor uw aanblik. Gij alleen 

zijt God en Gij staat bij al wie op U durft hopen. Gij komt hen tegemoet die met vreugde 

gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken! Blijf niet eindeloos op ons 

vertoornd, Heer, en wil onze ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: zie op ons neer: 

wij zijn uw volk!” 

Een schitterend gebed en prachtige geloofsbelijdenis. Als ik dit met Jesaja meebidt, dan staan 

de voeten goed en is de blik op God gericht, op het doen van gerechtigheid – dit doen als weg 

naar Gods geboorte in onze wereld vandaag. 

De ogen zijn open, de voeten gericht. Zo ben ik op weg gegaan. Gaat u mee? 

 

Maandag: Jesaja 2, 1-5  

Laat ons wandelen in het licht van de Heer 

“Op het einde der dagen zal de berg van ’s Heren tempel oprijzen boven alle bergen en 

uitsteken boven alle heuvels. Alle volkeren zullen erheen stromen.” 

De tempel van Jeruzalem is verwoest. Jeruzalem is alles behalve het centrum van de wereld. 

En die andere religieuze wereldstad Rome is weliswaar nog niet verwoest, maar Rome heeft 

veel van haar glans verloren. De kerken stromen leeg. Hoe kan Jesaja zo dromen met zijn 

ogen open? 

“Hij, God, zal ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen.” 

Als dit toch inderdaad gebeuren zal, dan komt dat eerdere visioen weer in zicht… Ben ik 

bereid mij te openen voor de wegwijzers van Hem, onze God? Hij kan wijzen wat Hij wil, als 

wij niet gaan volgens zijn wijzingen dan leidt dit alles tot niets. Zo wordt ik verder op weg 

gezet in deze advent. Wijs mij de weg, God, ik wil uw weg gaan. 
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“En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal 

nog het zwaard trekken tegen een ander, noch zullen zij zich bekwamen in de strijd.” 

Ook dit visioen van Jesaja lijkt geen werkelijkheid te kunnen worden. Er komt geen einde aan 

de strijd, de oorlog en onvrede in de wereld. Waar sta ik zelf? Als ik er buiten blijf staan en 

alleen maar kijk naar die geweldplegers, de moordenaars en vechtersbazen dan kom ik niet 

ver. Hoe staat het met mijn zwaard, mijn speren? Mijn woorden en daden, mijn gedrag, kan 

als een steekmes zijn en een ander verwonden. Mijn woorden en daden, mijn gedrag, kan ook 

helend zijn en troostend. Ook ik heb mijn verdedigingsmechanismes en wapens om mijzelf 

mee veilig te stellen. Kan ik deze omvormen tot ploegijzers en sikkels? Het mooie van deze 

droom vind ik dat de wapens niet worden weggeworpen, niet naar de schroothoop gaan, 

maar dat zij worden omgebouwd tot ploegijzers en sikkels, werktuigen van vruchtbaarheid en 

oogst. Het gaat dus om een omvorming die vruchtbaar is. Ploegijzer en sikkel zijn ook de 

werktuigen van de gewone mens uit de tijd van Jesaja; de gewone mensen waren vaak 

boeren. Meedromend met Jesaja wordt ik dan uitgenodigd om aan de slag te gaan en in het 

gewone dagelijkse leven en werk vruchtbaar te zijn. Die visioenen moeten handen en voeten 

krijgen door onze inspanning, door het concrete doen van datgene wat God van ons vraagt: 

met vreugde gerechtigheid doen, zoals Jesaja ons gisteren liet horen: Gij komt hen tegemoet 

die met vreugde gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken! 

“Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer.” 

Daar waar het ons een beetje lukt om met vreugde Gods paden te bewandelen en 

gerechtigheid te beoefenen, daar is de Heer aanwezig. Laat ons verder wandelen in deze 

voorbereidingstijd, steeds meer in Zijn licht komend! 

 

Dinsdag: Jesaja 11,1-10  

 In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk Isaï  

“In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels 

zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten. De kleine luiden zal hij recht 

verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde, maar de uitbuiter zal 

hij striemen met de gesel van zijn mond, de boosdoener doden met de adem van zijn lippen.” 

Jesaja kondigt de komst van een nieuwe leider aan, een leidersman die door Gods geest 

gesterkt wordt en recht verschaft aan de arme en uitgestotene en de uitbuiter en boosdoener 

het zwijgen oplegt. Dit is van oudsher in onze christelijke traditie uitgelegd als een 

aankondiging van de komst van Christus. Een mooie tekst dus ook voor in de advent. Wij 

mogen hem ook lezen als aankondiging van de wederkomst van Christus en vol verwachting 

uitzien naar zijn wederkomst. Ik versta deze tekst ook verder. In die dagen, dat kunnen ook 

onze dagen zijn, waarin de Geest van God mensen bezield en opricht om vrucht te dragen als 

een nieuwe twijg aan die oude stronk ontsproten. En dan komt het visioen van Jesaja verder 

in beeld: “Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, koe en 

berin hebben vriendschap gesloten en de leeuw vreet hooi met het rund. Dan zondigt 
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niemand meer, doet niemand meer kwaad; de gehele aarde zal vervuld zijn met liefde tot 

God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. Op die dag zal de wortel van Isaï 

opgericht staan als een banier voor de volken: alle naties zullen naar hem toestromen en 

zijn troon zal luisterrijk zijn!” 

Als mensen worden bezield door Gods geest, door Hem worden aangeraakt en in beweging 

gezet dan herleeft die oude stronk en komt Gods koninkrijk van recht en vrede weer in zicht. 

Het wachten en uitzien naar de (weder)komst, de (weder)geboorte van God op aarde is een 

actief gebeuren, een opdracht om ons open te stellen voor de werking van Gods heilige Geest 

in ieder van ons! Kom Geest van God, opdat het licht van Christus in ons opnieuw geboren 

kan worden. 

 

Woensdag: Jesaja 25, 6-10a  

In die dagen zal de Heer voor alle volkeren een gastmaal aanrichten 

“In die dagen zal de Heer der hemelse machten voor alle volkeren op deze berg een 

gastmaal aanrichten. De Heer zal voor immer de dood vernietigen, Hij zal de tranen van 

alle gezichten afwissen en de schande van zijn volk wegnemen van heel het aardoppervlak.” 

In die dagen … welke dagen zullen dat zijn? Alle volkeren samen aan tafel, de dood voor 

immer vernietigt, alle tranen gewist, alle schande weggenomen? Dat zal toch nog wel even 

duren … welke dagen zullen dat zijn? Alle volkeren samen aan tafel, de dood voor immer 

vernietigt, alle tranen gewist, alle schande weggenomen? Dat zal toch nog wel even duren! Ja, 

als we daar bij de pakken neer gaan zitten, dan kan het inderdaad nog wel even duren. Maar 

laat Jezus hierin mijn voorbeeld zijn. Hij verdomde het om bij de pakken neer te gaan zitten, 

Hij was een opstandig mens die in beweging kwam daar waar Hij zag dat de Wetten van zijn 

Vader werden geschonden. En God heeft die opstandigheid bekrachtigd door Hem te doen 

opstaan uit de dood. Daar waar Gods geest de mensen drijft daar is er geen houden aan, daar 

worden mensen ingesloten in plaats van buitengesloten, daar is iedereen welkom aan de 

maaltijd, daar wijkt de dood voor het leven, het verdriet voor de vreugde. Ik weet best wel dat 

het in de praktijk niet zo eenvoudig is, elkaar in vrede te dragen en verdragen, elkaar te eren 

en hoog te achten, het is een hele opgave. En toch: als wij het niet doen, dan zal dat Rijk van 

God nooit komen! Het toch iedere keer maar weer proberen dus en met vallen en opstaan 

mens-worden en meewerken aan Gods geboorte in onze donkere wereld. 

 

Donderdag: Jesaja 26, 1-6  

Een nieuw te zingen lied 

“Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land van Juda: Een sterke stad is de onze, 

de bescherming van de Heer dient haar tot muur en wal.” 

Op die dag… welke dag? De dag van Gods geboorte in ons?, in onze wereld? De dag van Gods 

overwinning? Het nieuw te zingen lied is er in ieder geval één van bevrijding. En een sterke 
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stad als beeld voor de Heer; De Heer zelf is de burcht waarbinnen de arme en zwakke veilig 

is. 

“Die standvastig zijn van hart omringt Gij met uw vrede, want op U hebben zij hun 

vertrouwen gesteld.” 

Hier droomt Jeasaja weer met open ogen, geloven is een in beweging komen, vanuit je 

vertrouwen in God Zijn liefde, Zijn vrede, doorgeven. Wat je hart geeft aan een ander dat 

keert op je terug en je zult zelf ook liefde en vrede ervaren. 

“De Heer vernedert die in de hoogte wonen. Hooggelegen vestingen haalt Hij naar beneden; 

Hij laat ze neerstorten in de diepte, Hij laat ze vallen in het stof. “ 

In de wereld van God, in Zijn koninkrijk van recht en vrede, worden de waarden omgekeerd. 

Maria zingt er ook over in haar Magnificat. Ik herken het ook uit mijn eigen leven. Als de 

hoogmoed mij overvalt en ik denk dat ik het zelf het beste kan en weet, als ik op mijn eigen 

troontje klim… doet u dat ook wel eens? Ik doe het vaker dan mij lief is telkens weer!. Maar 

zoals het spreekwoord zegt: ‘Hoogmoed komt voor de val.’ Er komt altijd weer een moment 

dat ik door die opgebouwde bodem heen zak en naar beneden val. Zo’n val is eigenlijk een 

genademoment, een goddelijke val, een val die mij terugbrengt naar God zelf en die mij doet 

zingen, inderdaad dat nieuwe lied: God is mijn sterkte, mijn bescherming en rots, in Hem 

mag ik wonen en mij veilig weten. Deze woning is echter geen statisch huis, het is als de tent 

van de Ark uit het Oude Verbond, die met het volk onderweg meetrekt. 

 

Vrijdag: Jesaja 29, 17-24  

Na duisternis en nacht zullen de ogen der blinden weer zien 

“Zo spreekt de Heer: Zie, nog een korte tijd, en de Libanon zal een boomgaard worden, en 

de boomgaard zal veranderen in een woud. Op die dag zullen de doven verstaan wat er 

voorgelezen wordt, na duisternis en nacht de ogen der blinden weer zien. De verdrukten 

zullen zich in de Heer verheugen, de armsten der mensen zich verblijden in Israëls Heilige. 

Want de tiran is weg, de spotter verdwenen, vernietigd allen die zinnen op kwaad, die 

anderen vals beschuldigen.” 

Libanon is een land dat ik vooral ken vanuit de oorlogsbeelden. Een land met een lange 

geschiedenis van verdeeldheid en strijd. Met open ogen kijkend naar de Libanon droomt 

Jesaja: de Libanon die verandert in een boomgaard, in een prachtig woud. En Jesaja ziet op 

die dag dat doven horen en blinden zien, bevrijding alom. Bevrijding wordt ons door Jesaja 

aangezegd. Bevrijding wordt ons door de Heer aangezegd, want het is uiteindelijk de Heer die 

door de mond van Jesaja spreekt. Maar hoe zal dat gebeuren? Voor mij wijst het tweede deel 

van de belofte een weg: “Want de tiran is weg, de spotter verdwenen, vernietigd allen die 

zinnen op kwaad, die anderen vals beschuldigen.” Daar waar ik Gods geest in mij de ruimte 

geef, daar waar ik Gods Zoon tot voorbeeld neem, daar waar ik de richtlijnen van God de 

Vader probeer te leven, daar verdwijnt de tiran in mij, daar worden mijn kwade gedachten 
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omgevormd tot levengevende gedachten, daar hoef ik mijn eigen schuld niet meer af te 

schuiven op een ander. Op weg naar het feest van Gods Menswording wil om die omvorming 

in mij bidden en proberen daar iedere dag een stapje in te zetten. Onze gemeenschap is 

daartoe een goede oefenplek, maar tegelijkertijd bedenk ik mij dat de plek niet zoveel 

uitmaakt. De vierkante meter waarop ik sta, daar kan het gebeuren! 

 

Zaterdag: Jesaja 30, 19-21.23-26  

De Heer zal u genadig zijn 

“Zo spreekt de Heer: gij zult niet langer wenen: De Heer zal u genadig zijn, zodra Hij uw 

geweeklaag hoort; Hij zal u antwoorden, zodra Hij uw geroep verneemt.” 

De Heer zal ons geweeklaag, onze tranen horen en hierop antwoorden. Wat een troost om te 

weten dat wij bij de Heer terecht kunnen met ons verdriet en onze nood, onze tekorten, ons 

niet-weten. 

“Hij zal u het brood der verdrukking schenken en het water der nood.” 

Wat een cadeau: brood der verdrukking… water der nood, dat klinkt niet echt aangenaam als 

ik het mag zeggen. Alsof onze noodkreet beantwoord wordt met nog meer afzien en ellende. 

Zijn dit de vruchten van het ons toewenden naar God? 

Uw leraar zal zich niet langer verbergen, uw ogen zullen de Leidsman zien. En uw oren 

zullen een stem achter u horen die zegt: Dit is de weg, volg hem, waarheen hij u ook leidt.” 

De leraar en leidsman Christus is ons deze weg voorgegaan en inderdaad, Zijn weg was een 

moeilijke en zware weg vol lijden en verdriet. De weg van en naar God vraagt dat we ons 

leven geven aan die Ene, ons blijvend toewenden naar Hem. Jezus is daartoe onze weg, de 

weg van de navolging van Christus wordt ons gewezen. Geen gemakkelijke weg… brood der 

verdrukking en water der nood. 

“De Heer zal het laten regenen voor het zaad dat gij op uw akkers zaait; en het graan dat 

uw land voortbrengt zal voedzaam zijn en overvloedig.” 

Uiteindelijk zal het gaan van deze weg toch vruchtbaar zijn, overvloedig vruchtbaar zijn. Dat 

perspectief houdt Jesaja ons voor ogen! Niet wanhopen dus als het onderweg zo tegen valt en 

anders lijkt! 

“Dan zal het licht van de maan zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zeven 

keer zo sterk zijn op de dag dat de Heer de wonden van zijn volk verbindt en Hij de striemen 

geneest die Hij geslagen heeft.” 

Het licht van de nacht zal zo sterk zijn als het licht van de dag, de nacht is overwonnen door 

de stralende dag, de dag waarop de Heer als Geneesheer ons geneest en volheid van leven 

schenkt. 
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Tweede week van de Advent 

Zondag: Jesaja 40, 1-5.9-11  

 Hoopvol uitzien 

“Troost, troost toch mijn Stad, - zegt uw God -, spreek Jeruzalem moed in, roep haar toe dat 

haar straftijd voorbij is, dat haar ongerechtigheid vergeven is, dat zij van Gods hand haar 

zonden dubbel betaald heeft gekregen.” 

De stad Jeruzalem, stad van vrede denk ik altijd daarbij – als visioen, want die vrede is nog 

ver te zoeken. In die zin staat Jeruzalem voor mij symbool voor alle plekken die uitzien naar 

vrede, plekken op onze wereld, maar ook heel dichtbij, zelfs ín mij zijn zulke plekken 

aanwezig. Die plekken wordt troost aangezegd, ons wordt moed ingesproken. Vergeving, 

genade zal ons ten deel vallen. 

“Een stem roept: ‘Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze god een heerbaan in 

de woestijn, elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden 

moeten vlak, de rotsmassa’s een vallei worden.” 

De oneffenheden op onze weg naar God, die vereffenen, recht maken. Opdat de Heer kan 

komen en Jeruzalem inderdaad Stad van Vrede kan worden. 

De vreugdebode roept uit: Uw God is op komst! Zie, Hij komt met kracht en zijn beloning 

gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze 

samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand 

geleiden. 

Daar waar wij ons toewenden naar onze God, de weg naar Hem bereiden, Zijn weg naar ons 

bereiden, daar kan de ont-moeting gebeuren, daar gebeurt God in/aan ons. God en Zijn 

vrede, zo mooi uitgebeeld in het beeld van de Goede Herder. Daar waar ik mij ontwapen en 

mij laat dragen tegen Zijn boezem. Wie wil dat niet? Wij zien uit naar uw komst, God, naar 

Uw geboorte in ons, Uw geboorte in onze donkere wereld. Dan zal het altijd licht zijn! 

Hoopvol zien wij uit! 

 

Maandag: Jesaja 35, 1-10  

Zijn geest wil door ons aan het licht komen 

“Zo spreekt de Heer: Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre 

vlakte. Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze God.” 

Vandaag houdt Jesaja ons een prachtig visioen voor ogen. Hij spreekt ons moed in. Wij 

mogen ons verheugen en uitzien naar de komst van de Heer, we zullen Zijn glorie zien. 
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“Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën. Spreekt tot allen die de moed 

verloren hebben: vat moed en vrees niet: uw God komt om de wraak te voltrekken, God 

komt om te vergelden en te redden.” 

Daar waar slappe handen gesterkt worden, waar knikkende knieën ondersteund worden – de 

angst voorbij, waar de moedeloze weer moed vat, daar komt Gods glorie aan het licht. Als wij 

het visioen van Jesaja levend houden in ons hart dan sterkt dat onze geest en dan komen we 

zelf in beweging om anderen te ondersteunen, we vinden de kracht in onszelf (terug) en 

kunnen bijna niet anders dan aan de slag gaan en die luister van God hoorbaar, die glorie van 

de Heer zichtbaar te maken. Zijn geest wil door ons aan het licht komen om dat visioen van 

Jesaja werkelijkheid te laten worden. 

“Dan gaan de ogen van de blinden weer open en zullen de oren van de doven geopend 

worden. De lamme zal springen als een hert en jubelen zal de tong van de stomme.” 

Wat een prachtig beeld! Soms zien we het gebeuren dat een mens de ogen open gaan of dat ik 

zelf ineens iets versta van wat ik daarvoor niet begrepen had. Van die kleine 

genademomentjes die ons voor even uit onze verlamming halen. Stukjes van het visioen zijn 

al te zien, al is het maar voor heel even. Dat geeft mij moed om verder te gaan, vol 

verwachting en in vertrouwen. 

 

Dinsdag: Jesaja 40, 1-11  

Het woord van God houdt eeuwig stand 

De lezing van afgelopen zondag wordt vandaag in de liturgie herhaald. De verzen 6-8, zondag 

niet gelezen, klinken vandaag wel: 

“Een stem spreekt: Roep! “ 

Een oproep om onze nood bekend te maken en onze God te vertellen waar we het spoor 

bijster raken en die weg van vrede niet kunnen vinden. God kent zijn volk en reikt ons de 

hand. 

En ik vraag: Wat moet ik roepen? 

Hoe moeilijk om je nood te zien en nog moeilijker om deze onder woorden te brengen. Wat 

moet ik roepen? De Heer zelf wijst ons de weg: 

Alle vlees is als gras, en al zijn glorie als een bloem op het veld: het gras verdort, de bloem 

verwelkt, maar het woord van God houdt eeuwig stand!” 

Richt je op het woord van God. Het gaat om de geest, de kern, het hart. Alle vlees, alle 

stoffelijke dingen, zijn tijdelijk en zullen vergaan. Hoe mooi de bloem ook is, het is altijd 

tijdelijk. Het is geen oproep om het stoffelijke te verwerpen. De hele schepping is ons gegeven 

om van te leven en van te genieten. Het is wel een oproep om verder te kijken dan de 

stoffelijke wereld en daarin en daardoorheen tot God zelf te geraken. Zijn woord wordt vlees 
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in de Schepping, heel bijzonder in de Mens. Richt je op het hart! 

 

Woensdag: Jesaja 40, 25-31  

Als een adelaar 

“Met wie wilt gij Mij vergelijken, met wie Mij gelijkstellen, vraagt de Alheilige. Richt uw 

ogen naar boven en kijk eens goed; wie heeft dit alles geschapen?” 

God stelt deze vraag aan een volk in ballingschap. In onze huidige tijd ervaar ik mijzelf als 

christen ook wel een beetje als een balling. Wie gelooft er nu nog in God? Velen vinden mij 

toch een beetje gek om zó voor die God te kiezen die niet bestaat. Nu geloof ik natuurlijk wel 

dat God bestaat en ik vind mijzelf en mijn keuze voor Hem zeker niet gek. Twijfel ik dan 

nooit? Ja, als ik eerlijk ben moet ik zeggen dat ik wel eens twijfel. Op zulke momenten laat ik 

mij aanspreken door wat ik lees in de Schrift, zoals vandaag in Jesaja en vaak breekt God zelf 

door die twijfel heen omdat Hij zich op verborgen wijze laat zien in de schepping of in iemand 

die ik ontmoet. 

“Hoe kunt gij dan zeggen dat uw wegen voor de Heer verborgen zijn, dat uw recht God zou 

ontgaan? Weet gij dan niet, hebt gij dan nooit gehoord, dat de Heer een eeuwige God is, en 

schepper van heel het aardoppervlak, dat Hij niet moe wordt, geen uitputting kent, en dat 

zijn wijsheid ondoorgrondelijk is?” 

Twijfel hoort bij het geloof. Als je levensweg door de woestijn gaat dan verlies je het zicht, 

uitgeput wil je het liefst je hoofd erbij neer leggen. En toch: in die diepe duisternis vinden we 

weer een klein vlammetje hoop – God, al zie ik U niet en lijkt U zo ver weg, ik weet dat Gij 

God zijt en dat U mijn kracht en mijn licht wil zijn. 

“Aan wie moe is verleent Hij kracht, aan wie geen weerstand heeft, schenkt Hij overvloedige 

energie. Allen die op de Heer vertrouwen ontvangen nieuwe kracht, en slaan hun vleugels 

uit als adelaars: zij lopen maar worden niet moe, zij rennen, maar raken niet uitgeput!” 

Dat kleine sprankje hoop, dat beetje geloof geeft mij weer de kracht om op te staan en te 

groeien in vertrouwen. Als een adelaar, sterk en vrij, durf ik mijn vleugels uit te slaan en te 

vliegen. Een mooi beeld van wat geloven met een mens kan doen. 

 

Donderdag: Jesaja 41, 13-20  

Wees maar niet bang; Ik help u 

“Zo spreekt de Heer: Ik ben de Heer, uw God, die u bij uw rechterhand heeft genomen en die 

tot u zegt: Wees maar niet bang; Ik help u.” 

Het gaan van de weg is niet altijd gemakkelijk. Bergen en heuvels kom je tegen, die je 

beangstigen: hoe kom ik daar doorheen? Waar haal ik de energie vandaan? De Heer, onze 
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God, zegt ons Zijn hulp toe. Hij neemt ons bij de hand en trekt met ons mee, is er bij op die 

levensweg van ons. 

“Ik maak van u een dorsslee, nieuw en goed geslepen, met scherpe tanden. Gij zult bergen 

dorsen en verbrijzelen, heuvels tot kaf maken; gij werpt ze omhoog; de wind draagt ze mee, 

de storm verstrooit ze.” 

Ik maak van u een dorsslee. Een dorsslee is een instrument, dat is vervaardigd uit twee 

houten planken, samen een kleine meter breed en ongeveer twee meter lang. Aan de 

onderzijde zitten kleine gaten, waarin scherpe stenen of stukjes metaal zijn aangebracht. Het 

wordt over de vloer rondgetrokken, terwijl de dorser bovenop de plank staat. “Een stem 

roept: ‘Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze god een heerbaan in de woestijn, 

elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel geslecht worden, alle oneffenheden moeten vlak, de 

rotsmassa’s een vallei worden.”, zo hoorden we afgelopen zondag. God maakt van ons dus 

een instrument dat in staat is om die weg voor de Heer te bereiden. En Hij is daarbij de grote 

Helper. 

“Van de woestijn maak Ik een waterland, van de dorstige bodem een bronnengebied.” 

En dan gebeurt het, de weg van de Heer wordt gebaand, de woestijn wordt een waterland, 

dorstige bodems een bronnengebied. Wat onvruchtbaar en dood leek komt tot leven. 

“Dan zullen zij zien en erkennen, volledig verstaan en begrijpen, dat de hand van de Heer 

dat gedaan heeft.” 

Hier besef je dat God zelf aan het werk is. Dat de Heer ons tot instrument heeft gemaakt om 

zijn rijk van vrede en recht tot stand te brengen. 

 

 

Vrijdag: Jesaja 48, 17-19  

Ik ben de Heer, uw God, die u voor uw bestwil wil leren, en u voeren over de 

weg die gij moet gaan! 

“Zo spreekt de Heer, uw verlosser, Israëls Heilige: Ik ben de Heer, uw God, die u voor uw 

bestwil wil leren, en u voeren over de weg die gij moet gaan!” 

God wil onze Leraar zijn, om onze bestwil ons leren en ons de richting te wijzen, ons te 

voeren over onze eigen unieke levensweg. Het beeld van Leraar en leerling spreekt mij erg 

aan. Ik mag leerling zijn en groeien op de weg van Menswording. 

“Als gij acht gegeven had op mijn geboden zou de voorspoed u reeds nu omspoeld hebben 

als een bergstroom, en zou uw welvaart zo uitgestrekt geweest zijn als de zee met zijn 

golven. Uw nageslacht zou talrijk geweest zijn als de zandkorrels, uw nakomelingen als het 

stof:” 
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Maar hoe moeilijk is het om de lessen van de Heer in mijzelf toe te laten, zijn Woord vlees en 

bloed te laten worden in mij. Leerling zijn en groeien is een weg van vallen en opstaan. 

“hun naam zou bij Mij nooit uitgeveegd zijn, nooit uitgewist!” 

Maar zolang ik maar gaande blijf als leerling op de weg van Menswording, dan komt het 

goed, dan blijft mijn naam geschreven in Gods hand en blijft Hij mij als Leraar nabij op mijn 

unieke levensweg. 

 

Zaterdag: Ecclesiasticus 48, 1-4.9-11  

Elia: brenger van vuur 

“Elia de profeet stond op als een vuur; zijn woord brandde als een fakkel; hij bracht 

hongersnood over het volk en in zijn ijveren voor de Heer maakte hij hen weinig in aantal.” 

De lezingen van vandaag gaan over de profeet Elia. In de evangelielezing van Matheüs 17, 10-

13 horen we hoe Jezus een relatie legt tussen Elia en Johannes de Doper. De joden geloofden 

(en geloven) dat de profeet Elia terug zou komen om alles te herstellen en de weg te banen 

voor de Messias. Als christenen zien wij Johannes de Doper als de voorloper, de wegbereider, 

van Jezus van Nazareth, die wij als Messias (Christus) belijden. 

Elia was als een vuur: branden als een fakkel, verlichtend en verwarmend. Maar ook als een 

verterend, een vernietigend vuur: hongersnood en afval. Beiden zijn denk ik nodig om je weg 

naar God te effenen. Die zachte lichte kant die is prettig. Die andere zware kant is dat niet, 

die zouden we liever overslaan. En toch… als ik terugkijk naar mijn eigen leven dan is juist 

die vernietigende kracht van Gods vuur voor mij zuiverend en goed geweest. 

In een lied bidden wij: 

Laat uw aangezicht over ons lichten, Heer onze God, 

en keer u tot ons om te mogen zijn wat wij in uw ogen zijn. 

Breng in ons tot leven wat nog verborgen is en groeit in pijn. 

Zie niet onze zonden maar doe ons opengaan, 

in liefde en wijsheid, in vergevingsgezindheid en geduld. 
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Derde week van de Advent 

Zondag: Jesaja 61, 1-2a.10-11 

 De geest van de Heer rust op mij 

“De geest van de Heer rust op mij; Hij heeft mij gezalfd om aan de armen de blijde 

boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om 

de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen 

het genadejaar van de Heer.” 

Deze tekst leent zich er voor om christologisch te lezen, als een profetie – een voorspelling – 

van wat er gebeuren gaat. Er zijn tekstuitgaven die mij met een hoofdletter zetten: Hij heeft 

Mij gezalfd … Mij gezonden .. Dan lees je deze tekst echt als gaande over Jezus Christus, 

Jezus Messias, de Gezalfde. Zeker in deze adventstijd is het een mooie tekst die Jezus in een 

bepaald licht zet, aangeeft waartoe de Messias gekomen is en komt: armen het goede nieuws 

vertellen, gebroken harten te helen, gevangen hun vrijlating aan te kondigen en mensen te 

bevrijden uit wat hen opsluit. Dat mag een genadejaar heten! 

Naast deze christologische lezing kan ik deze tekst ook lezen als een tekst waarin Jesaja over 

zichzelf spreekt: de geest van de Heer rust op mij, op mij Jesaja en God heeft mij met zijn 

geest gezalfd om door mij aan de armen het goede nieuws te verkondigen, door mij zieken 

nabij te zijn en mensen te bevrijden. Hier is Jesaja, gesterkt door de geest van de Heer, 

iemand die een pastor voor medemensen is. Profeet en pastor (zielzorger) zijn gaan hier mooi 

samen. 

Als ik de tekst nog eens lees dan ontdek ik een derde manier van lezen: een tekst waarin 

Jesaja mij een weg wijst. Als ik mij openstel voor de werking van Gods geest in mij dan kan 

God ook door mij zijn werk doen: aan armen het goede nieuws brengen, mensen helend nabij 

zijn in hun zorgen en verdriet, mensen bevrijdend nabij zijn. Zo ben ook ik zelf geroepen als 

een kleine profeet en een pastor mijn dienst te doen, mijn gods-dienst te doen, tot lof van 

God. 

“Ik wil jubelen en juichen in de Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij 

heeft mij bekleed met het kleed des heils en mij de mantel der gerechtigheid omgehangen.” 

Met Christus en met Jesaja mag ik jubelen en juichen omdat God door mij, en door alle 

mensen, aan het licht wil komen, zichtbaar heil en recht wil worden. Wat een gave, maar ook: 

wat een opgave. 
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Maandag: Numeri 24, 2-7.15-17a  

De geest van God kwam over Bileam 

Vandaag horen we uit het boek Numeri over Bileam. Bileam is een niet jood en wordt 

daarmee door de joden als een goddeloze beschouwd. Bileam krijgt van zijn koning de 

opdracht om Israël te vervloeken. In plaats van een vloek spreekt hij een zegen over Israël 

uit; hij zingt een lied waarin hij Gods heil aankondigt over het volk van Israël. 

“Toen Bileam de ogen opsloeg en Israël stam bij stam gelegerd zag, kwam de geest van God 

over hem. Hij hief het volgende lied aan: Dit is het orakel van Bileam, de man die geheimen 

mocht zien, die God hoort spreken, die schouwt wat de Almachtige ontsluiert en 

openbaringen ontvangt.” 

De geest van God kwam over Bileam, over een zogenaamde goddeloze. God sluit niemand uit. 

Zijn geest vervult Bileam, heiden of jood maakt voor God niet uit. Als mens maken we zo vaak 

een scheiding tussen wie er wel bij hoort en wie niet. Jood of christen, Katholiek of 

gereformeerd, moslim of atheïst, Gods geest kan over ons komen en ons tot bekering 

brengen. Gods geest kan ieder van ons omvormen tot instrument van zijn vrede. 

“Ik zie hem, maar niet in het heden, ik aanschouw hem, maar niet van nabij; een ster komt 

op uit Jakob, een scepter rijst uit Israël.” 

Bileam heeft gezien wat voor anderen nog verborgen was. Een vreemdeling, iemand van 

buiten, ziet het soms beter dan iemand van binnenuit; soms raak je zo gewoon aan dingen 

(ook als het over God of over geloofsdingen gaat) dat je het buitengewone niet meer ziet. In 

die zin kunnen de jongeren die van huis uit niets meer hebben meegekregen en die met 

nieuwe ogen naar oude zaken kijken, mij als ingewijde mij nog iets leren. Die ster uit Jakob, 

die scepter uit Israël is de Messias die wordt verwacht en die, zo geloven wij christenen, in 

Jezus Christus gekomen is. Die ster, die scepter wil ook in onze tijd aan het licht komen. 

Wat mij vandaag met name in deze tekst raakt is dat de geest van God met Bileam, een 

heiden is. Ook in die zin is deze tekst uit Numeri tekenend naar Jezus toe. Jezus heeft het 

goede nieuws van God aan alle mensen verkondigd, ook aan niet-joden, heidenen. Deze 

verbreding van de uitverkorenen van het joodse volk tot iedereen die Gods geest in zich wil 

toelaten heeft in Bileam reeds zijn beslag gekregen. Het doet mij bidden: dat ik niet oordeel, 

Heer, over het geloof of ongeloof van anderen, maar dat ik mijn medemensen, van welk 

geloof of ongeloof ook, als broeder en zuster tegemoet kan treden. 

In het evangelie van vandaag stellen de Farizeeën aan Jezus de vraag met welke bevoegdheid 

Hij handelt. Jezus, maar ook Bileam zijn gezegend met de geest van God; hun bevoegdheid 

komt van de Allerhoogste zelf. Dat Gods geest ook ons mag uitzuiveren, dat we steeds meer in 

Zijn geest mogen handelen. Houdt ons gaande God, naar U zien wij uit! 
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Dinsdag: Sefanja 3, 1-2.9-13  

De nederigen vormen de heilige rest 

“Wee de weerspannige, bezoedelde, gewelddadige stad! Zij vertrouwt niet op de Heer en 

nadert niet tot haar God.” 

De weerspannige, bezoedelde, gewelddadige stad is het oude Jeruzalem. Zij is de Heer 

ontrouw en nadert niet tot God. 

“Ik verwijder uit uw midden de hoogmoedige pronkers, Ik laat bij u alleen nog over een 

nederig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de naam van de Heer: de rest van 

Israël. Zij zullen weiden en rustig neerliggen zonder dat hen nog iemand opschrikt.” 

Maar God zelf zal de hoogmoedige pronkers verwijderen. Wat rest: een nederig, bescheiden 

volk, dat trouw is aan de Heer en wel nadert tot God. Het nieuwe Jeruzalem komt in zicht. 

Sefanja benadrukt het belang van nederigheid. Hoogmoedige pronkers worden verwijdert. De 

nederigen vormen de heilige rest. Nederigheid is in onze tijd een wat lastig woord, waarbij we 

denken aan jezelf wegcijferen en kleineren om maar klein te zijn. De echte nederigheid vraagt 

volgens mij alleen om jezelf niet te vergelijken en ja te zeggen tegen je eigen realiteit en die 

van de ander. Dan maak je jezelf niet groter dan je bent, maar ook niet kleiner. Als 

nederigheid betekent elkaar laten zien wie de meest nederigste is, dan kan nederigheid een 

vorm van hoogmoed (zie, mij eens klein te zijn) worden. Nederigheid betekent voor mij ook 

dat ik mijn plaats weet tegenover God. God is voor mij de Allerhoogste, die tegelijkertijd 

Allerdiepste en Meestnabije is. 

 

Woensdag: Jesaja 45, 6b-8.18.21b-25  

Ik ben God, en niemand anders 

“Zo spreekt God de Heer: Ik ben de Heer, en niemand anders!” 

Ik ben de Heer, en niemand anders! Te lezen als: Niemand anders is de Heer dan alleen Ik. 

Hier ontstaat bij mij het beeld van de jaloerse God, een God die vooral maar duidelijk zichzelf 

als de ene en ware aanwijst. Ik kan het ook lezen als:Ik ben de Heer en niet iemand anders. 

De Heer is de Heer, Hij die is en zó maakt Hij zich aan ons bekend als die ene en ware God. 

Deze lezing vind ik persoonlijk wel een mooie, één die mij uitdaagt om God te ontdekken en 

te leren kennen in Zijn God zijn. 

“Ik boetseer het licht en Ik schep de duisternis. Ik maak de vrede en Ik sticht het onheil!” 

Licht en duisternis, vrede en onheil, het wordt allemaal door die God gemaakt. Dat is toch 

wel even slikken… heeft God ook de duisternis gemaakt? In Genesis lezen we dat God schept 

door scheiding aan te brengen. Zo scheidt Hij het licht van de duisternis. Daarmee heeft Hij 

inderdaad licht en duisternis geschapen. Het ene bestaat naast het andere. Zoiets zal het ook 

met de vrede en het onheil zijn. Ik houd mij graag vast aan wat het evangelie van Johannes 
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mij leerde over de duisternis en het licht: Johannes de Doper kwam om te getuigen van het 

licht. Hij getuigde: “In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het 

licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” (Joh. 1, 

4-5) 

“Dauwt hemelen, uit den hoge en laat de wolken gerechtigheid regenen! De aarde moet 

opengaan en het heil opschieten; de grond moet de gerechtigheid laten ontspruiten. Ik, de 

Heer, Ik heb het geschapen!” 

De overwinning van het licht! Wat Johannes getuigde is waar. Zo laat God zich aan ons 

kennen als die ene en ware God, die rechtvaardige en reddende God. 

“Hij zegt: Ik ben de Heer, en niemand anders! Naast Mij is er geen God geen rechtvaardige, 

geen reddende God. Keer u tot Mij om gered te worden, gij volken van alle landen der 

aarde, want Ik ben God, en niemand anders.” 

Zo worden we op weg naar Kerst opgeroepen de weg naar die ene en ware God te effenen. 

 

Donderdag: Jesaja 54, 1-10  

Wat een liefde! Wat een barm-hartigheid! 

“Een verlaten, zielsbedroefde vrouw zijt gij, maar de Heer roept u weer bij uw naam, want 

– zo zegt uw God – kan iemand de geliefde van zijn jeugd wel verstoten? In een plotselinge 

opwelling heb Ik u in de steek gelaten maar met grote barmhartigheid zoek Ik u weer op. In 

een vlaag van toorn heb Ik een ogenblik mijn aangezicht van u afgewend. Maar – zo 

spreekt de Heer, uw Verlosser – met een eeuwige liefde ontferm Ik Mij weer over u.” 

Jesaja vergelijkt de relatie tussen God en de mens met de liefde tussen een man en een 

vrouw. De mens is de geschiedenis door God keer op keer ontrouw geweest. In een 

plotselinge opwelling, in een vlaag van toorn – hoe begrijpelijk als je de ontrouw van de mens 

ziet – heeft God zich van zijn geliefde mens afgewend. Maar God is niet als de mens, Hij kan 

zijn jeugdliefde – die 1e liefde die Hij voor zijn mensen heeft – niet verstoten en zoekt de 

mens weer op. Wat een liefde! Wat een barm-hartigheid! 

“De bergen mogen wankelen, de heuvels schudden, maar mijn trouw jegens u zal niet 

wankelen, en mijn Verbond van liefde niet breken, – zegt de Heer die u barmhartig is.” 

God maakt altijd weer een nieuw begin met ons. Zijn Verbond van liefde is voor altijd. Ik 

schreef het al: Wat een liefde! Wat een barm-hartigheid! 
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Vrijdag: Jesaja 56, 1-3a.6-8  

Onderhoud het recht en doe wat rechtvaardig is. 

“Zo spreekt God de Heer: Onderhoud het recht en doe wat rechtvaardig is, want mijn heil is 

in aantocht, mijn rechtvaardigheid dient zich aan.” 

Daar gaat het om: onderhoud het recht en doe wat rechtvaardig is. Het is iets wat we zo goed 

weten maar zo moeilijk doen. De verleiding ligt altijd op de loer om toch naar jezelf toe te 

rekenen… soms over de rug van een ander heen. Wie heeft niet ooit geprobeerd een wit voetje 

bij zijn baas te halen? Ook in het klooster gebeurt het, ja, we zijn echte mensen. Onze grote 

Baas is hier echter niet van gediend; Onderhoud het recht en doe wat rechtvaardig is. Als dat 

gebeurd dan is het heil gekomen, Gods rechtvaardigheid en heil voor alle mensen. 

“De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om hem te dienen, die zijn naam met 

liefde vereren en zijn dienaren willen zijn, allen die de sabbat onderhouden en hem niet 

onteren, allen die zich houden aan mijn verbond, hen breng Ik naar mijn heilige berg,” 

En die boodschap van heil is voor alle mensen, ook voor de vreemdelingen – die we dan ook 

met open armen moeten ontvangen; ook aan de vreemdeling moet recht worden gedaan! 

Iedereen die mee wil doen is bij God van harte welkom. Die heilige berg verwijst voor mij 

naar de plek waar de mens God mag ontmoeten. Het antwoord van God op de mens die Hem 

liefheeft en dient, voor de mens die trouw het recht onderhoudt en daadwerkelijk recht doet, 

is God die zichzelf geeft. 

“ en Ik geef hen vreugde in mijn huis van gebed.” 

Wat wordt er nu bedoeld met ‘huis van gebed’? Het is volgens mij iets anders dan een 

gebedshuis, een huis waarin gebeden wordt. Is het gebed zelf hier de woning? In het bidden 

kan ik mij wel sterk verbonden voelen met God en met de mensen of de zaak waar ik voor 

bid. In het gebed ervaar ik ook een soort van ontmoeting die mijzelf overstijgt. Dan lees ik 

‘huis van gebed’ in de lijn van ‘heilige berg’, als een plaats waar ik God kan en mag ontmoeten 

– wat een vreugde! Het is een voorproefje van de vreugde van kerst, Gods geboorte in de 

wereld. En daarmee ben ik weer terug bij het begin: “Zo spreekt God de Heer: Onderhoud het 

recht en doe wat rechtvaardig is, want mijn heil is in aantocht, mijn rechtvaardigheid dient 

zich aan.” Dat is de weg die ons voeren zal naar Gods heilige berg, naar Zijn huis van gebed. 

 

17 december: Gen. 49, 1a-2.8-10  

Van Juda zal de scepter niet wijken 

“Van Juda zal de scepter niet wijken, de staf niet verdwijnen tussen zijn voeten, totdat hij 

verschijnt die hem dragen mag: hem zijn de volken gehoorzaam.” 

De Messias zal één va de afstammelingen uit de stam Juda zijn. In het evangelie van vandaag 

(Mt. 1, 1-17) klinkt die indrukwekkende geslachtslijst vanaf Abraham tot Jezus, geboren uit 

Maria de vrouw van Jozef. Velen hebben in Jezus de beloofde Messias gezien, de Christus en 
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voor ons christenen is Hij de centrale figuur geworden. Wij hebben God in Hem aan het licht 

zien komen en in Hem de weg naar God de Vader ontdekt. Hem willen we gehoorzaam zijn 

omdat we geloven dat dit uiteindelijk onze hele wereld ten goede zal komen. Die scepter, die 

straf verwijzen naar Zijn koningschap. Wij weten dat de weg van de gehoorzaamheid Christus 

zelf naar het kruis heeft gevoerd. Hij is koning vanaf het kruishout. Franciscus van Assisi 

getuigt veelvuldig over het koningschap van Jezus, onder andere in zijn kerstpsalm (psalm 15 

uit het Officie van de Mysteries van de Heer): 

Juich voor God, onze helper, 

jubel van vreugde met juichende stem voor de Heer, 

de levende en waarachtige God. 

De Heer is verheven 

een ontzagwekkende koning, groot over heel de aarde. 

Want de allerheiligste Vader in de hemel, 

onze koning van voor de tijden, 

heeft zijn geliefde Zoon gezonden vanuit de hoge 

en die werd geboren uit de zalige maagd, de heilige Maria. 

Hij heeft Hem aangeroepen: ‘Mijn Vader zijt Gij’ 

en zo gaf die Hem de plaats van eerstgeborene, 

verheven boven de koningen van de aarde 

Op die dag heeft de Heer zijn barmhartigheid verkondigd 

en in de nacht zijn lied. 

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt; 

laten wij juichen en ons erover verheugen. 

Want het allerheiligste, geliefd kind is ons gegeven, 

het is voor ons onderweg geboren 

en in een kribbe gelegd 

omdat er geen plaats voor Hem was in de herberg. 

Glorie aan de Heer God in de hoge 

en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. 

Laat de hemel zich verblijden; 

laat de aarde juichen en de zee met al wat erin is bruisen, 

laat het land met al wat erop is zich verheugen. 

Zing voor Hem een nieuw lied 

zing voor de Heer, heel de aarde. 

Groot is de Heer en zeer te prijzen, 

ontzagwekkend is Hij boven alle goden. 

Geef de Heer, landen en volken, geef de Heer roem en eer, 

geef de Heer roem van zijn naam. 

Neem je lichaam op en draag zijn heilig kruis 

en volg tot het einde toe zijn allerheiligste geboden. 
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De ze kerstpsalm overwegen en bidden helpt mij om Zijn koningschap te duiden en toe te 

leven naar het kerstfeest, het geboortefeest van onze Koning. 

Vierde week van de Advent 

Zondag: 2 Sam. 7, 1-5.8b-11.16  

Woning zijn 

"Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?" 

David heeft zijn intrek genomen in zijn paleis en wilt de Heer God een huis bouwen. Het 

antwoord van God is dat Hij David bij zal staan, zoals Hij in de geschiedenis gedaan heeft: "Ik 

heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk." 

God zal voor David en zijn huis blijven zorgen: "De Heer kondigt u aan dat Hij voor u een 

huis zal oprichten. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden; uw troon 

staat vast voor eeuwig." 

Dat huis wat wordt daarmee bedoeld? In het licht van de advent verwijst dat huis naar Jezus 

Christus, God die in de Mens komt wonen en daarmee de Mens tot woning maakt. Die troon 

staat vast voor eeuwig! Woning van God zijn? Het vraagt dat ik Hem bij mij binnenlaat en 

ruimte geef. Durf ik dat aan? Het is een sprong in het duister, maar eenmaal gedaan zal een 

zee van licht mijn deel zijn! God wil in ons aan het licht komen. Laat het zo zijn! 

 

19 december: Rechters 13, 2-7.24-25a 

 Voor God is niets onmogelijk 

“De engel van de Heer verscheen aan de vrouw van Manoach en zei: Gij zijt altijd 

onvruchtbaar geweest en hebt nooit een kind gekregen, maar nu zult gij zwanger worden 

en een zoon ter wereld brengen.” 

Het verhaal van vandaag doet denken aan andere geboorteverhalen uit de Schrift. Denk 

bijvoorbeeld aan Izaak in het Oude Testament en Johannes de Doper in het Nieuwe 

Testament (De evangelielezing van vandaag). Beide werden geboren uit vrouwen die 

onvruchtbaar leken. Voor God is niets onmogelijk! Gods kracht breekt door zwakte 

(onvruchtbaarheid) heen. 

“De bevrijding van Israël uit de macht van de Filistijnen zal met hem beginnen.” 

Simson was een man Gods die bijzondere krachten van God ontvangen heeft tot heil van het 

hele volk. God zegende Simson met het oog op de bevrijding van zijn volk. 

We lezen dit bijzondere geboorteverhaal in de laatste dagen voor het kerstfeest. We bereiden 

ons voor op die andere bijzondere geboorte. Gisteren hoorde we in de evangelielezing hoe de 
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engel Gabriël bij Maria binnenkwam en haar aankondigde dat zij een zoon zou baren die de 

Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden, Kind van de heilige Geest – uit God geboren. 

Ook dat Kind, Jezus Messias, is geboren voor de bevrijding van Gods volk. 

Wat leren deze verhalen mij? Dat een onverwacht bezoek, een onverwachte binnenkomst van 

iemand, het onmogelijke mogelijk kan maken. Na het bezoek van de engel werd de vrouw van 

Manoach zwanger terwijl zij onvruchtbaar leek. En ook in het leven van het jonge meisje 

Maria gebeuren dingen die je niet voor mogelijk houdt. Wat mij bij Maria treft is haar 

overgave, haar vertrouwen: mij geschiede naar uw Woord. Maria gaat ons hier voor als 

gelovige. 

 

20 december: Jes. 7, 10-14  

‘God-met-ons’ 

“Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem noemen ‘Immanuel’, 

‘God-met-ons’.” 

In dit teken hebben wij de komst van de Messias gezien. Immanuel = God-met-ons. God die 

in dat kind geboren wordt – aan het licht komt. God die in dat kwetsbare afhankelijke leven 

de wereld binnen komt. Van het begin af in de handen van de mensen, aan de zorg van de 

mensen toevertrouwd. Wat een vertrouwen van God in de mens! Snapt u het? Ik eerlijk 

gezegd niet. Gods menswording blijft mij verwonderen en bezighouden; de verwondering die 

eigenlijk elke geboorte laat zien. God komt ons in die verwondering tegemoet en vraagt dat 

wij Hem ontvangen willen en zorg voor Hem willen dragen op de plek waar wij wonen en 

leven. 

 

21 december: Sefanja 3, 14-18a 

 Van vreugde zing ik uit: God is mijn Redder! 

“Sion, jubel van vreugde, juich, Israël, verheug u en wees blij, Jeruzalem, met heel uw hart! 

Het vonnis dat op u drukte, werd door de Heer vernietigd, Hij heeft uw vijand verjaagd.” 

De profeet Sefanja roept ons op om te jubelen, ons te verblijden en te verheugen met heel ons 

hart. De reden van die vreugde: de bevrijding die de Heer ons heeft gebracht. 

“De Heer, de Koning van Israël, blijft bij u: nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen!” 

En die Heer, die blijft bij ons, dat mag ons nog meer verheugen; bevrijding ook naar de 

toekomst toe! In deze dagen voor kerst lezen we voor de Heer, voor die koning van Israël, 

Koning Jezus Messias. 

“Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden: Vrees niet, Sion, en laat uw handen niet 

verslappen. De Heer uw God is bij u als een reddende held.” 
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Als Hij bij ons is dan hoeven wij niet te vrezen. Het niet vrezen gaat samen met het ‘laat uw 

handen niet verslappen’. Ik lees hierin dat wij worde opgeroepen aan de genadewerken van 

de Bevrijder mee te werken en zelf werktuig van Gods genade te worden, goed te doen aan 

wie ik ontmoet en, net als God, Mens te worden voor de medemensen. 

“Uitermate verheugt Hij zich om u, door zijn liefde maakt Hij u nieuw; Hij jubelt om u van 

vreugde.” 

Als wij zo door Gods liefde worden omgevormd, dan verheugt God zich om ons en zal ook Hij 

jubelen en verheugd zijn. God en zijn mensenkinderen jubelen samen om het goede dat God 

in en door mensen bewerkstelligt. Van vreugde zing ik uit: God is mijn Redder! Wat een 

vreugde om naar uit te zien. 

 

22 december: 1 Samuel 1, 24-28  

Aan God afstaan of teruggeven. 

“Om deze jongen (Samuël) heb ik (Hanna) gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van 

hem heb afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan de Heer af. Zolang hij leeft, blijft hij de Heer 

afgestaan.” 

Hanna lost de belofte die ze aan de Heer gedaan heeft in. In het verhaal van Hanna werd 

Samuël als kleine jongen afgestaan voor de dienst in de Tempel. In de tijd dat mijn ouders 

jong waren was het ook iets geweldigs voor ouders als hun zoon priester werd of hun dochter 

kloosterzuster. Had dit ook te maken met het verlangen om God te danken en iets terug te 

geven van wat wij ontvangen hebben? Of was het meer de eer en het aanzien die priesters en 

religieuzen toen hadden… 

Wat mij in het verhaal van Hanna raakt is dat zij niet alleen vraagt, afsmeekt, van God maar 

ook dankt. Voor mij is danken een manier om wat ik gekregen heb aan de Heer af te staan. In 

de franciscaanse traditie wordt gesproken over teruggeven. Ik heb wel eens een 

franciscanoloog horen zeggen dat hij dit maar onzin vond; als je een cadeautje krijgt dan geef 

je dat toch niet terug? Nee, dan zeg je dank je wel en je geniet van wat je gekregen hebt. 

Danken en genieten zijn begrippen waar iedereen zich iets bij kan voorstellen. Teruggeven 

kan inderdaad iets anders oproepen. Toch… ik blijf het als zuster van Sint Frans en Sint Clara 

mooi vinden om over teruggeven te spreken. Als je mij vraagt hoe ik dat dan doe, dan kom ik 

inderdaad bij woorden als: danken, genieten, gebruiken en ervan delen met anderen. Ten 

diepste blijft alles wat ik gekregen heb van God en heb ik het in bruikleen. Door het op een 

goede manier te gebruiken komt het ten goede aan heel de schepping en daarmee ook aan de 

Schepper zelf. 

Wij zijn op weg naar Kerst, de geboorte van God als Mens. Ook die Mens is ons gegeven. Hoe 

kan ik deze gave ‘teruggeven’, inzetten voor Zijn koninkrijk? Om over na te denken! 
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23 december: Maleachi 3, 1-4; 4, 5-6  

Wie kan de dag van zijn komst verdragen? 

“Zo spreekt de Heer God: Ik zend mijn gezant voor Mij uit om voor Mij de weg te banen. En 

aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen, de Heer naar wie gij verlangend 

uitziet.” 

De komst van de Messias wordt door de profeten aangekondigd. En voor Hem uit zal Elia, 

zijn gezant, komen. Jezus duidde Johannes de Doper als Elia. Als christenen geloven wij dat 

in Jezus van Nazareth de Messias, de Christus, gekomen is. Dat gedenken we ieder jaar met 

Zijn geboortefeest én we zien tegelijkertijd uit naar zijn wederkomst; dat Hij opnieuw in ons 

geboren mag worden – vandaag. Daar zien wij inderdaad verlangend naar uit, zoals de joden 

er in de tijd van Jezus ook naar uitzagen (en nu nog steeds uitzien vermoed ik). De afgelopen 

weken van de advent ben ik met open ogen dromend op weg gegaan. Ja, ik droom van dat 

messiaanse rijk van vrede en recht. 

“Let op, Hij komt. Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal er staande 

blijven wanneer Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de 

blekers.” 

Dat messiaanse rijk van vrede en recht, waar ik en velen van dromen, zal met Zijn komst 

werkelijkheid worden. Het dromen met open ogen heeft mij geleerd dat daarvoor wel iets van 

mij gevraagd wordt, namelijk om als God een Mens te worden voor de mensen. Dat klinkt 

aardig, maar is een enorme opdracht. Vandaar denk ik dat Maleachi de vraag stelt: Maar wie 

kan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal er staande blijven wanneer Hij verschijnt? 

Ben ik bereid mij in het vuur van de smelter te laten omvormen? Ben ik bereid om mij door 

het loog van de bleker te laten zuiveren? Maria leert mij wat het betekent om daar ‘ja’ op te 

zeggen. In haar voetsporen wil ook ik zeggen: Ja, Heer, ik ben bereid! 

 

24 december: 2 Samuel 7, 1-5.8b-12.14a.16  

Als een vader 

Een gedeelte van deze tekst hebben we ook afgelopen zondag gelezen. Ik kijk vandaag naar 

het ‘nieuwe’ gedeelte: “Wanneer uw dagen ten einde zijn, en gij bij uw vaderen ter ruste zult 

gaan, dan zal Ik het kind, dat van u is uitgegaan tot uw nazaat verheffen, en zijn 

koningschap bestendig doen zijn. Ik zal voor hem een vader zijn, en hij Mij een zoon.” 

Dit gedeelte verwijst, zo vlak voor kerst, naar de zoon wiens geboortedag wij met Kerst 

vieren. Het geeft voor mij de kleur aan van de relatie tussen God en ons, zoals die na de 

menswording van God in Jezus, geworden is. Het is de relatie van een ouder met zijn kind; zó 

wil God ons nabij zijn, als een vader en zó mogen wij God nabij zijn: als zijn kind. Kunt u zich 

iets mooiers wensen? Ik realiseer mij wel dat ik dat zo kan zeggen omdat ik een hele lieve 

vader heb gehad… 
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het Woord is vlees geworden 

Jezus Christus is geboren 

voor ons, voor jou en voor mij 

 

Zalig Kerstfeest! 


