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Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (1) 

Jesaja 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8 
Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart 
verstokt werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot ons omwille 
van uw dienaren! 

Psalm 80 
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, het stekje dat Gij hebt 
gekweekt. 

1 Korintiërs 1, 3-9 
God is getrouw, die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn 
Zoon, onze Heer Jezus Christus. 

Marcus 13, 33-37 
Weest op uw hoede, weest waakzaam; want je weet niet wanneer 
de Heer komt! 

Paulus spreekt over het geroepen zijn tot gemeenschap met Jezus 
de Christus. Daartoe zijn wij allen geroepen, ieder op eigen wijze. In 
gemeenschap leven met Christus vraagt dat wij Hem tot het 
centrum van ons leven maken, niet alleen op zondag maar alle 
dagen van de week, niet alleen met Kerstmis of Pasen, maar alle 
dagen van het jaar. 

God is getrouw. Hij beschermt zijn kinderen, de schepselen van zijn 
eigen hand. En wij? Wij dwalen met regelmaat af, dat niet God meer 
in het centrum van ons leven staat, maar de mens, mijn eigen 
egodingetje en dat ik de verlossing in mijzelf kan vinden, als ik maar 
durf te gaan. De bede van Jesaja is nog steeds actueel: Waarom, 
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Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen, zodat ons hart verstokt 
werd en U niet meer vreesde? En dan verrast Jesaja mij: Keer U weer 
tot ons omwille van uw dienaren! Dat God zich, als reactie op onze 
ontrouw, naar ons toekeert omwille van ons. God is getrouw, laat 
ons niet los, ook niet waar wij Hem loslaten. 

Advent is een goede tijd om mij hiervan bewust te worden en uit te 
zien naar zijn (weder)komst in mijn leven. Dat vraagt om 
waakzaamheid, dat wij Hem opmerken als Hij komt. God is getrouw 
en roept ons tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus 
Christus. Keer U tot ons Heer en kom! 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (2) 

Jesaja 2, 1-5 

Visioen van Jesaja: op het einde der tijden zal de berg van Gods 

tempel oprijzen boven alle bergen en uitsteken boven alle heuvels en 

alle volkeren zullen erheen stromen. 

Laat ons wandelen in het licht van de Heer. 

Psalm 122 
Hoe blij was ik, toen men mij riep: wij trekken naar Gods huis! 

Matteüs 8, 5-11 
De honderdman: ‘Heer, een enkel woord van U is voldoende om mijn 
knecht te doen genezen. 

De visioenen van Jesaja doen mij goed: met open ogen is het alsof ik 
droom: Gods tempel als hoogste troon en alle volkeren die naar 
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Hem toekomen, alle mensen wandelend in Zijn licht. Wat een 
wereld zien we dan! De vreugde van de psalmist vervult ook mij. 
Verheugd mag ik optrekken naar Gods huis, bij Hem mij thuis weten. 
Wandelen mag ik in Gods licht, met de Heer aan mijn zijde, en 
achter mij en voor mij, zijn zegen boven mij en onder mij als 
dragende grond. Hoe anders is dan mijn gaan door de wereld! 

De honderdman is mij voorgegaan in dit geloof: Heer, een enkel 
woord van U is voldoende! Dat is de reactie van iemand die zijn thuis 
gevonden heeft bij God, iemand die wandelt in het licht van de 
Heer. En zie, dan gebeurt het: de berg van Gods tempel rijst op 
boven alle bergen en steekt uit boven alle heuvels. Hier komt God 
aan het licht door de werking van Zijn woord. De knecht van de 
honderdman is genezen! 

De kracht van het Woord: God sprak en het was. Die kracht komt 
aan het licht, daar waar mensen hun thuis vinden bij God door Jezus 
Christus, Gods Zoon, en waar wij Zijn Woord horen en er in geloven. 
Daar gebeurt het wonder, ook vandaag! 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (3) 

Jesaja 11, 1-10 
In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een 
scheut aan zijn wortels zal vrucht dragen, De geest van de Heer zal 
op hem rusten en hij zal een rechtvaardig oordeel vellen. Dan huist 
de wolf bij het lam. Niemand zondigt meer, niemand doet meer 
kwaad op Gods heilige berg en de gehele aarde is vervult met liefde 
tot God.  
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Psalm 72 
De gerechtigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot 
het einde der maanden. Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de 
rivier tot de grens van de aarde. 

Lucas 10, 21-24 
In die tijd jubelde Jezus het uit, vervuld van de heilige Geest, en Hij 
sprak: ‘Ik prijs U, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat Gij deze 
dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar 
ze hebt geopenbaard aan kinderen. 

Jesaja spreekt over een Komende, die de wereld zal leiden met 
bezieling en kracht. De geest van de Heer zal op hem rusten en hij zal 
een rechtvaardig oordeel vellen. Met de komst van de Komende zal 
er een nieuw tijdperk aanbreken: Dan huist de wolf bij het lam. 
Niemand zondigt meer, niemand doet meer kwaad op Gods heilige 
berg en de gehele aarde is vervult met liefde tot God. Dat nieuwe 
tijdperk maakt een einde aan oorlog en ongerechtigheid. Vrede en 
recht alom.  De gehele aarde is vervult met liefde tot God.  Het gaat 
hier niet om de liefde van God, maar om de liefde tot God: de 
mensen die God erkennen en Hem eer en liefde bewijzen, die Hem 
centraal stellen in hun leven: Uw Naam… , Uw Rijk…, Uw wil… God! 
Psalm 72 zingt over de gerechtigheid van die dagen, in dat tijdperk 
waarover Jesaja spreekt. 

De evangelist Lucas presenteert Jezus als ‘vervuld van de heilige 
Geest’; Jezus is de Komende waarover de profeet Jesaja spreekt. In 
Jezus is dat nieuwe tijdperk aangebroken. Wijzen en verstandigen 
kunnen dit niet zien. De onbevangen en open en blik van een kind is 
nodig om de tekenen van de komst van Hem onder ons te zien! 
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Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (4) 

Jesaja 25, 6-10a 
In die dagen zal de Heer der hemelse machten voor alle volkeren op 
deze berg een gastmaal aanrichten. 

Psalm 23 
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Ik vrees geen onheil waar 
Gij mij leidt. U nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn 
bestrijders. 

Matteüs 25, 29-37 
Jezus ging de berg op en zette zich daar neer. Talrijke mensen 
stroomden naar Hem toe, lammen, gebrekkigen, blinden en 
stommen. Hij genas hen en zij verheerlijkten God.  
Er allen gaf Hij te eten. Zeven broden en wat visjes werden gedeeld 
en er was overvloed voor iedereen. 

De berg van de Heer, de plaats waar God aan het licht komt, 
zichtbaar wordt: geen onrecht meer, geen ziekte, geen gebrek. En 
de bestrijders hebben het nakijken. 

De eerste 5 verzen van Jesaja 25 heb ik vanmorgen bij de lezing 
meegenomen. Daarmee komt het vervolg in een scherp en helder 
perspectief te staan: ‘Heer, Gij zijt mijn God, U verheerlijk ik omdat 
Gij uw wonderbare raadsbesluiten hebt uitgevoerd. Van de stad hebt 
Gij een puinhoop gemaakt, van de sterke vesting een ruïne. Aan het 
zegelied van de tirannen hebt Gij een einde gemaakt.’ 

En daarom is het feest op de berg van de Heer. En de genodigden 
zijn niet de elite, niet de machtigen, niet de bobo’s, niet de groten 
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der aarde.  De lammen en de gebrekkigen, de blinden en de 
stommen, de armen en verdrukten, zij zijn het die door de Heer 
genodigd worden. Lijden en dood maken plaats voor vreugde en 
leven. 

De komst van Jezus Christus betekent: lammen lopen, zieken 
worden beter, blinden zien en stommen spreken, de armen hebben 
overvloed en de verdrukten ruimte. De rijkdom van de arme: waar 
het brood gebroken en gedeeld wordt is overvloed voor iedereen. 
Hoe anders dan de rijkdom van de tiran: waar het brood gestolen 
wordt uit de mond van de arme, daar zal God de macht van de tiran 
breken. 

Het lied: ‘Vergeet niet’ van H. Oosterhuis en B. Huijbers komt in mij 
boven: 

‘Vergeet niet dat woord van oudsher: dat leeggeschud zullen worden 
de plunderaars, uitgedreven de stichters van tirannie. Maar de 
doodgetrapte zal leven, de arme zal opstaan en nemen het land dat 
hem toebehoort.’ 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (5) 

Jesaja 26, 1-6 
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. Opent de poorten en laat binnentrekken de 
rechtvaardige natie die Hem trouw gebleven is. Vertrouw op de 
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Heer. Hij vernedert die in de hoogte wonen. Hij laat ze vallen in het 
stof.’ 

Psalm 118 
Gezegend die komt met de Naam van de Heer; wij zegenen u uit het 
huis des Heren; de Heer is God, Hij verlicht ons. 

Matteüs 7, 21.24-27 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Niet ieder die tot Mij zegt: 
Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij 
die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.’ 

De sterke stad is daar waar de Heer heerst en Zijn wil Wet is. Een 
rechtvaardige staat, waarin iedereen gelijke kansen heeft en 
mensen elkaar niet uitbuiten, niet slachtofferen voor eigen gewin. In 
die stad zijn de armen en zwakken veilig. Waar je op de Heer 
vertrouwt, hoef je niet te vrezen. Maar wee de hoogmoedige, de 
uitbuiter, de tiran: zij worden door de Heer naar beneden gehaald, 
Hij laat ze vallen in het stof. 

Psalm 118 zingt het loflied omwille van de Heer en de gezegenden 
van de Heer, zij die op de Heer vertrouwen, Zijn woord horen en in 
de praktijk brengen. Zij worden verlicht, wandelend met God. Clara 
van Assisi zou zeggen: zij gaan met een lichte tred, vastberaden en 
zonder hun voeten te stoten en stof op te doen wervelen. Wie met 
God loopt, loopt met een lichte tred. 

Matteüs laat ons Jezus horen, die ons waarschuwt: ‘Niet ieder die tot 
Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, 
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.’ Het 
woord van de Heer horen en daadwerkelijk doen is wat ons wordt 
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gevraagd. Als je dat doet, ben je iemand die zijn huis op een stevige 
rotsgrond bouwt. Zo’n huis kan stormen doorstaan, ook de laatste 
storm zal dit huis niet treffen. 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (6) 

Jesaja 29, 17-24 
Zo spreekt de Heer: ‘Zie, nog een korte tijd: doven zullen horen, 
blinden zien, verdrukten verheugen zich, de armsten der mensen 
verblijden zich in Israëls Heilige. Want de tiran is weg, de spotter 
verdwenen, vernietigd allen die zinnen op kwaad! 

Psalm 27 
De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? 

Matteüs 9, 27-31 
‘U geschiede naar uw geloof”, zei Jezus tegen de twee blinden.En 
hun ogen gingen open. 

De belofte van Gods Koninkrijk is enorm: de tirannen zijn 
verdwenen. Er is maar 1 koning: Christus Jezus. Waar God regeert 
wordt de wereld anders; een groot verschil!  De machten van de 
wereld zijn vaak uit op eigen gewin en streling van hun ego. 
Dagelijks horen en zien we het terug in het wereldnieuws. 

Maar voor de natie van de rechtvaardigen is er hoop. Zij zullen het 
land beërven en deel uitmaken van Gods Koninkrijk.   
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Wat vraagt deze Koning daarvoor terug? Wat gaat mij dat kosten? 
Niets! Ik moet er alleen in geloven. ‘U geschiede naar uw geloof”, zei 
Jezus tegen de twee blinden.En hun ogen gingen open. 

God vraagt ons niet het onmogelijke, Hij vraagt ons alleen te geloven 
in Zijn woord en daar naar te leven. En dan gebeurt het dat blinden 
zien en lammen lopen. Dan hoef je niet bang te zijn in het duister 
van de nacht en in de nacht van je leven omdat Hij er bij is, als licht 
en leidsman.  

Durven wij het aan? 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (7) 

Jesaja 30, 19-21.23-26 
Zo spreekt de Heer, de heilige God van Israël: ‘Gij zult niet langer 
wenen. 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.’ 

Psalm 147 
Gelukkig allen die de Heer verwachten 

Matteüs 9, 35-10, 1.5-8 
In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen, waar Hij 
onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde 
van het Koninkrijk en alle zieken en kwalen genas. 
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Wat een vreugdevolle lezingen, ook vandaag weer. Ze geven een 
doorkijkje naar hoe het leven in het licht van de (Weder)Komende er 
uit ziet. Een verhaal om blij van te worden: dood en ziekte, 
gevangenschap en uitbuiting, uitsluiting en oorlog zijn voorbij, daar 
waar mensen de weg van de Heer gaan. Jezus is onze Leraar en 
Leidsman. God onze Vader zegt ons: ‘Dit is de weg, volg hem, 
waarheen Hij u ook leidt.’ 

Gelukkig allen die Hem verwachten. God de Heer bouwt het nieuwe 
Jeruzalem, Stad van Vrede, op. Hij verheft de vernederden en werpt 
de hoogmoedigen van hun troon. Psalm 147 jubelt om de komst van 
deze Heer. Ook vandaag mogen wij zingen: Gelukkig allen die de 
Heer verwachten. De Heer wil ook vandaag bij ons Zijn verblijf 
nemen en Zijn vrede brengen. Hij wil ook ons genezen en 
heelmaken. 

Jezus heeft zijn leerlingen tijdens zijn aardse leven onderricht, 
gevormd voor het leven in de Geest van God. Hij gaf zijn leerlingen 
de macht om onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en 
kwalen te genezen. Met deze opdracht heeft Hij hen uitgezonden. 

Dat wij ons in deze adventstijd openen voor Hem, voor Jezus 
Christus, de Komende Heer en ons door Hem laten leren en vormen 
om de Weg met Hem te gaan, waarheen Hij ons ook leidt. Tot lof 
van God en tot zegen van zijn mensen! 
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Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (8) 

Jesaja 40, 1-5.9-11 
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. Een stem roept: ‘Baan de Heer een weg 
in de steppe, effen voor God een heerbaan in de woestijn. En 
verschijnen zal de glorie des Heren. Uw God is op komst! Als een 
herder zal Hij zijn schapen weiden, ze met zachte hand geleiden. 

Psalm 85 
Dan zal de Heer ons zijn zegen schenken. 

2 Petrus 3, 8-14 
De Heer wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren 
gaat. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Gij moet u 
beijveren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te verschijnen, in 
vrede met God. 

Marcus 1, 1-8 
Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. 
Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: ‘Zie, ik zend mijn 
bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand 
die roept in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer maakt zijn 
paden recht. Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte. Hij 
preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van zonden. Alle 
inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich dopen. 
En Johannes predikte: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben 
niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te 
maken. Ik heb u gedoopt met water. Hij zal u dopen met de heilige 
Geest.’ 
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Johannes de doper wordt in de lezingen uitgelegd als de voorloper, 
degene die de weg van de Christus heeft geëffend. Hij is de 
roepende in de woestijn, en velen hoorden hem en lieten zich 
dopen. En deze komst is ons al aangekondigd door de profeet Jesaja. 
Het beeld dat Jesaja van de Komende God schets is dat van een 
herder die zijn schapen met zachte hand leidt. Met recht zingt psalm 
85: dan zal de Heer ons zijn zegen schenken! Met de komst van 
Jezus Christus, de Zoon van God breekt een nieuwe tijd aan, een 
vreugdevolle tijd. Deze Jezus is de verwachte Redder, Hij die ons 
verlossen zal en zal dopen met de heilige Geest. Christus is de 
Gezalfde. Gods Geest is in Hem. Voor Hij zijn laatste Adem uitblaast, 
beloofd Hij zijn leerlingen de heilige Geest. Ik zal jullie niet verweest 
achterlaten. Zo loopt Johannes de doper in zijn prediking al vooruit 
op het Pinkstergebeuren, als wij worden gedoopt met de heilige 
Geest. Hij heeft de Geest door aan ons. 

En de Heer wil dat allen tot inkeer komen en dat niemand verloren 
gaat. De Blijde Boodschap van Jezus Christus is er voor iedereen, 
voor ieder mens die er voor open staat, voor ieder mens van goede 
wil. Maar de dag van zijn komst zal ook onverwacht zijn, de dag des 
Heren zal komen als een dief. Vandaar dat de Petrusbrief ons 
oproept: Gij moet u beijveren onbevlekt en onberispelijk voor Hem te 
verschijnen, in vrede met God. Dat wij waakzaam zijn, ons best doen 
om goede mensen te zijn, goed voor God en dus ook goed voor de 
mensen. Die vrede wens ik ons toe op weg naar Kerstmis! 
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Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (9) 

Jesaja 35, 1-10 
Zo spreekt de Heer: ‘Woestijn en steppe zullen zich verheugen, 
jubelen en bloeien de dorre vlakte. Spreek tot allen die de moed 
verloren hebben: Vat moed en vrees niet. God komt om te vergelden 
en u te redden.’ 
Zij die door de Heer verlost zijn zullen naar Sion terugkeren, jubelend 
en blij, en pijn en gejammer nemen de vlucht. 

Psalm 85 
God zelf zal komen om ons te verlossen. 

Lucas 5, 17-26 
Toen Jezus hun geloof zag zei Hij: Vriend, uw zonden zijn u genezen. 
Sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. En zo gebeurde het. 
Vol ontzag zeiden zij: Wij zijn vandaag getuige geweest van 
ongehoorde dingen. 

Ongehoorde dingen. Zoiets hebben wij nog nooit gehoord! Jezus zijn 
optreden, de genezing van de lamme, doet de oude voorspellingen 
in vervulling gaan. Hij laat ons zien dat God geen straffende 
onrechtvaardige God is, maar een vergevende en rechtvaardige God. 

De profeet Jesaja spreekt over het koninkrijk van die God en zegt 
ons de moed niet te verliezen waar dat koninkrijk lijkt onder te gaan 
aan de ellende en het onrecht van de wereldse machten. God zelf 
zal komen om ons te verlossen! 

Vol van verwachting zien wij uit naar Hem! 
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Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (10) 

Jesaja 40, 1-11 
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. 
Een stem roept: Baan de Heer een weg in de steppe, effen voor onze 
God, een heerbaan in de woestijn. 
Uw God is op komst! Zie, God de Heer komt met kracht. 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. 

Psalm 96 
God onze Heer zal komen met kracht. Rechtvaardig zal Hij de wereld 
regeren, eerlijk en trouw. 

Matteüs 18, 12-14 
Wanneer een man 100 schapen heeft en 1 ervan verliest… 
Jezus zegt: laat hij dan de 99 niet alleen om te zoeken naar het 
verdwaalde? 
God wil niet dat een van ons kleinen verloren gaat. 

De lezingen spreken ons moed in en zeggen ons aan dat God naar 
ons toe komt. Hij is de Komende.  En daarmee zijn wij de 
wachtenden. Wij kunnen alleen maar uitzien en wachten. De tijd is 
aan Hem, Hij is degene die hoe en wanneer bepaalt. Wat kunnen wij 
dan DOEN? Uitzien naar Hem en wachten; actief wachten, geduldig 
wachten en niet wanhopen. Erop vertrouwen dat God komt, ook 
weder. 
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De lezingen geven ook een beeld van de Komende God: een herder 
die zijn schapen met zachte hand geleidt, die de kleine lammetjes 
tegen zijn boezem draagt en zijn kudde bijeen houdt. En als er een 
schaapje is verdwaald, dan zoekt Hij het op en brengt het weer 
thuis. God wil niet dat er schaapjes verloren lopen. 

Psalm 96 zingt over de Komende God als een krachtig Iemand, die 
rechtvaardig eerlijk en trouw zijn volk zal regeren. Naar zo’n Iemand 
zien wij uit, verlangend, hunkerend, omdat Hij ons zal bevrijden van 
de tirannen, van de onrechtvaardige, oneerlijke en ontrouwe leiders 
die hun eigen ego’s dienen en niet het volk dat aan hen is 
toevertrouwd. 

Als God komt, kunnen wij ons niet beroepen op ons ambt, onze 
status en prestaties. Als Hij komt, gaat het om Hem en om Hem 
alleen. De wachtende mens wacht, is gericht op de Komende God en 
is ook al wachtende bereid om te doen wat gedaan moet worden. 
Ook in ons wachtende leven zijn wij geroepen ons leven in Zijn 
dienst te leven. En daar waar de nacht ons grijpt hoeven wij niet te 
vrezen omdat wij Weet hebben van onze Komende God! 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (11) 

Jesaja 40, 25-31 
‘Met wie wilt gij Mij vergelijken, met wie Mij gelijkstellen’, vraagt de 
Alheilige. ‘Richt je ogen naar boven en kijk eens goed; wie heeft dit 
alles geschapen? … Hoe kun je dan zeggen dat uw recht God zou 
ontgaan? God kent geen uitputtingen zijn wijsheid is 
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ondoorgrondelijk. En allen die op de Heer vertrouwen ontvangen 
nieuwe kracht.’ 

Psalm 103 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer. Vergeet zijn weldaden niet! 

Matteüs 11, 28-30 
Jezus sprak: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten 
gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.  Neemt mijn juk op 
uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van 
hart; en gij zult rust vinden  voor uw zielen, want mijn juk is zacht en 
mijn last is licht.’ 

Als gelovige in ballingschap valt het niet mee om te blijven geloven. 
Jesaja richt zich tegen het volk in ballingschap. En hij zegt het tegen 
ons nu, wanneer de twijfel toeslaat en wij denken: waar is die God! 
Hij heeft mij verlaten; bestaat Hij eigenlijk wel die God? 

Jesaja zegt: kijk om je heen, kijk maar de sterren, kijk naar de 
schepping om je heen. Kijk naar je leven en hoe Hij jou gemaakt 
heeft. Zou er iemand anders zijn die dit gedaan heeft? God was er. 
God is er. En Hij zal er zijn; zó is Zijn Naam! 

Als het je goed gaat is het niet moeilijk om op God te vertrouwen. Bij 
tegenslag is dat lastiger en zeker bij onrecht. De profeet Jesaja zegt 
ons ook dan te blijven vertrouwen op God. Vertrouwen op God, 
omdat God God is. Er op vertrouwen dat Hij komt om recht te 
zetten, recht te doen, omdat Hij een komende God is. Ons wachten 
op Hem, mag een wachten in vertrouwen zijn. 
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En ook Jezus zelf wordt ons vandaag gegeven in zijn Woord: Kom 
maar bij Mij, Ik zal je rust en verlichting schenken. Ik zal je helpen 
dragen. Mijn juk en mijn voorbeeld voor jou: zachtmoedigheid en 
nederigheid van hart. Ik kijk naar Jezus en zie hoe Hij dat deed. Hij 
was goedhartig en mild, bescheiden en ootmoedig. Hij had geduld 
en was vergevingsgezind.  Zo’n houding kan helpen om de vrede in 
mijn hart te bewaren; rust in mijn ziel te vinden. Als ik kijk naar Jezus 
dan zie ik hoe Hij mild kon kijken naar zijn beulen, Hij was 
vergevingsgezind tot het einde toe. Ik zie ook dat Hij zijn lijden 
gedragen heeft zonder daarbij het contact met zijn Vader te 
verliezen – door deze verbondenheid heeft Hij de kracht gekregen 
zijn kruis te dragen. Jezus kon die ondraaglijke last dragen omdat Hij 
zich gedragen voelde door zijn Vader. De last wordt daarmee 
misschien niet lichter; het dragen wel.  Allen die op de Heer 
vertrouwen ontvangen nieuwe kracht. Heer, sterk ons vertrouwen 
en kom tot ons! 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (12) 

Jesaja 41, 13-20 
De Heer zegt: ‘Ik ben de Heer, uw God. Wees niet bang. Ikzelf ben uw 
helper, uw verlosser. De armen en behoeftigen zoeken naar water en 
het is er niet; hun tong is verdroogd van de dorst. Ik, de Heer, verlaat 
hen niet. Van de woestijn maak ik een waterland, van de dorstige 
grond een bronnengebied.’ Zo spreekt de almachtige God. 

Psalm 145 
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij 
maakte. 
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Matteüs 11, 11-15 
In die tijd sprak Jezus over Johannes de doper: ‘ er is niemand, 
geboren uit een vrouw, die groter is dan Johannes.  Niettemin is de 
kleinste in het Rijk der hemelen groter dan Johannes. Alle profeten 
tot aan Johannes hebben dat Rijk aangekondigd.  

De tekst van Jesaja ontroerd mij. Ik hoef niet bang te zijn. God de 
Heer laat mij niet alleen. Hij draagt zorg voor de zijnen, met name 
voor de armen en behoeftigen. Hij ziet hun dorst en zal ze naar 
stromen van levend water leiden. Jesaja spreekt de arme en dorstige 
mens moed in. 

De psalm bevestigd het in een loflied: De Heer is bezorgd voor iedere 
mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. 

Johannes de doper is de laatste profeet voor de komst van Jezus de 
Christus.  Daarmee is hij de grootste in die oude tijd. Maar in dat 
nieuwe Rijk zal de kleinste groter zijn dan hem. In dat nieuwe Rijk 
zijn de kleinsten de grootsten. Hier komt de zorg van de Heer voor 
de armen en gebrekkigen naar voren: voor hen zal er overvloed 
zijn.  De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat 
Hij maakte.  

Johannes de doper was in zijn tijd een helder licht voor de mensen. 
Hij heeft de komst aangekondigd van de Christus, van Gods komst 
midden onder ons. In de diepe duisternis van de nacht verkondigde 
Johannes: de nacht loopt ten einde; de dag komt naderbij. God komt 
om ons te bevrijden. En God is gekomen. Daarmee is Johannes niet 
kleiner geworden. Dat de kleinste in het Rijk der hemelen groter is 
dan Johannes zegt niets over hem, maar iets over God, over de 
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enorme grootheid van God die zichtbaar mens geworden is in Jezus 
de Christus.  

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (13) 

Jesaja 48, 17-19 
Zo spreekt de Heer, uw verlosser: ‘Ik ben de Heer, uw God, die u voor 
uw bestwil wil leren, en u voeren over de weg die u moet gaan! 

Psalm 1 
Gelukkig de mens die de weg van de Heer volgt. Al wat hij doet 
brengt hem voorspoed. 

Matteüs 11, 16-19 
Jezus sprak tot de menigte: ‘Waarmee zal ik jullie vergelijken? Jullie 
lijken op kinderen die op het marktplein zitten en de andere partij 
toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie 
hebben niet gedanst; wij hebben een treurlied gezongen en jullie 
hebben niet op jullie borst geklopt.’De wijsheid vindt haar 
rechtvaardiging in haar werken.’ 

Het spreken van God, is een spreken voor ons eigen bestwil: Ik ben 
de Heer, uw God, die u voor uw bestwil wil leren, en u voeren over de 
weg die u moet gaan! Het is niet altijd de weg die wij zelf zouden 
kiezen en toch… deze weg is het die ons geluk en zegen zal brengen. 
Dit is bij tegenslag niet altijd gemakkelijk om te geloven. En 
toch: Gelukkig de mens die de weg van de Heer volgt. Al wat hij doet 
brengt hem voorspoed. 
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De weg van de Heer wijst het ons: geboren in een stal, in doeken 
gewikkeld in een voederbak. En naakt aan het kruis gestorven. 
Daartussenin: veel lijden en tegenslag. Wij weten dat de dood aan 
het kruis niet het laatste was en dat God Hem heeft doen verrijzen. 
De voorspoed en het geluk zijn er gekomen, maar het ging niet 
vanzelf, het was een lange moeizame en pijnlijke weg. Kunnen wij, 
als het leven ons tegen zit en kwelt, blijven geloven op het Woord 
van de Heer: Ik laat je niet alleen en zal je eeuwig leven en geluk 
schenken? 

Bij Matteüs klinken de wat cryptische woorden: ‘De wijsheid vindt 
haar rechtvaardiging in haar werken.’ In de werken van God en in 
het werk van de mens die de weg van God gaat wordt het zichtbaar. 
Het valt alleen niet mee om wat we zien ook te geloven. Alsde  
kinderen op het marktplein, gaan we op in onszelf en de waan van 
het moment. Zo hadden ook de tijdgenoten van Johannes en Jezus 
het moeilijk om te geloven dat zij van God gezonden waren. ‘De 
wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.’ Laat ons 
vertrouwen op de werken van de Heer: Hij heeft ons, door zijn leven 
en dood, verlost van zonde en dood en ons een eeuwig leven met 
God in het vooruitzicht gesteld. 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (14) 

Ecclesiasticus/Jezus Sirach 48, 1-4.9-11 
Elia de profeet stond op als een vuur; zijn woord brandde als een 
fakkel. 



23 
 

Palm 80 
God van de heerscharen, keer toch terug, zie neer op ons en 
bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. 

Matteüs 17, 10-13 
De leerlingen vroegen: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat 
eerst Elia moet komen?’ Jezus gaf ten antwoord: ‘Inderdaad, Elia zal 
komen om alles te herstellen. Ik zeg u zelfs: Elia is reeds gekomen, 
maar ze hebben hem niet erkend doch naar willekeur met hem 
gehandeld, zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.’ 
Nu begrepen zijn leerlingen dat Jezus hun over Johannes de doper 
gesproken had. 

De profeet Elia is de grootste profeet van het oude testament. Bij de 
gedaanteverandering van Jezus op de berg, verschijnen Mozes en 
Elia. Mozes staat voor de Wet (Tora) en Elia voor de profeten. En 
men verwacht de wederkomst van Elia. Bij de Paasmaaltijd laten de 
joden een stoel vrij voor Elia. 

Rondom deze Elia zijn diverse verhalen ontstaan met vuur. Hij liet 
een verterend vuur uit de hemel neerdalen en hij werd in een 
wervelstorm van vuur opgenomen in de wolken, op een wagen met 
vurige paarden. En hij zou er bij zijn als de beloofde Messias zou 
komen. 

Als Jezus niet de wedergekomen Elia is, maar de Messias, wie is dan 
de wedergekomen Elia die er bij zou zijn als de Messias zou komen? 
Jezus wijst daarbij naar Johannes de doper. Johannes de doper is de 
verwachte Elia. Sprak Johannes ook niet met eenzelfde vuur als Elia? 
En ook nu was daar geen erkenning. Ook in het lijden en in de dood, 
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vermoord, is Johannes de Messias voorgegaan. Het lot van een 
profeet. 

De lezingen van vandaag, de levens van Elia, Johannes en Jezus laten 
zien hoe risicovol het is om te getuigen van God, en je leven in 
dienst te stellen van de Allerhoogste en zijn Koninkrijk. Dat vuur van 
Gods Geest daar kun je je lelijk aan branden…. mensen lopen liever 
een straatje om of proberen het vuur te blussen. Dat vuur waarmee 
Elia, Johannes en Jezus begeesterd zijn is echter onblusbaar vuur. 
Zelfs de dood heeft dat vuur niet kunnen doven. 

Dat Gods Geest ook ons mag begeesteren, zijn Vuur in ons mag 
branden, onblusbaar. Tot lof van God en tot zegen van zijn mensen. 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (15) 

Jesaja 61, 1-2a.10-11 
De Geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd om aan 
de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden om 
te genezen wier hart gebroken is, om de gevangen vrijlating te 
melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen het 
genadejaar van de Heer. 

1 Tessalonicenzen 5, 16-24 
Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles. Dit is 
het wat God van u verlangt in Christus Jezus. Blust de Geest niet uit. 
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Johannes 1, 6-8.19-28 
Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was 
Johannes. Hij kwam om te getuigen van het licht. 
Toen zij aan hem vroegen: ” Wie ben je?’, verklaarde hij: ‘Ik ben niet 
de Messias.’ ‘Wie ben je dan? Ben je Elia? Ben je de profeet?’ Hij zei: 
‘Dat ben ik niet.’ ‘Wie ben je dan? Wat zeg je over jezelf?’ En 
Johannes zei: ‘Ik ben, zoals de profeet Jesaja hetb uitdrukt, de stem 
van iemand die spreekt in de woestijn: maakt de weg recht voor de 
Heer!’ En: ‘Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij niet kent, 
Hij die na mij komt. Ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los 
te maken.’ 

De profeet Jesaja spreekt over de Komende, op wie Gods Geest zal 
rusten. Hij is de Gezalfde, de Christus. Gezalfd om aan de armen de 
blijde boodschap te brengen. Het zijn de armen, niet de rijken, die 
blij worden van dit evangelie (= blijde boodschap). Hij is door God 
gezonden, juist voor hen wier hart gebroken is, voor de gevangenen, 
voor zij die opgesloten zitten. Deze mensen wordt bevrijding 
aangezegd. Een genadejaar van de Heer breekt aan met de komst 
van de Messias. Genade wil zeggen: gratis en voor niets gegeven! Je 
kunt de genade niet verdienen, je kunt hem alleen maar dankbaar 
ontvangen. 

In de brief van Paulus aan de Tessalonicenzen worden we 
gewaarschuwd om Gods Geest niet uit te blussen. Verheug je om de 
goedheid van God, en bidt dat Zijn genade allen bereiken en 
bevrijden mag! Geloof in God en laat je bezielen door zijn Geest! 

Dat vraagt om geloof, om vertrouwen in God en in Hem die door 
God gezonden is. Van het begin af zijn er mensen geweest die zich 
niet aan deze God konden toevertrouwen omdat Hij zo anders was, 
niet voor de elite en de hogere geestelijken, maar voor de armen en 
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gebrekkigen, voor hen die niet in aanzien stonden. Dat riep (en 
roept) weerstand op. Vandaar dat ook Johannes de doper met 
argwaan wordt bekeken. Wie ben je? Wie ben je eigenlijk, wat 
verbeeld je je wel… wie denk je dat je bent! Johannes laat zich niet 
van de wijs brengen en verwijst terug naar de heilige Schrift, naar de 
profeet Jesaja. En hij wijst naar Hem die na hem komt en groter is: 
om Hem gaat het! En Hij staat midden onder u, maar jullie zien het 
niet. 

Zij zien Jezus de Christus niet, zij zien niet dat Hij het is die door God 
gezonden is. Hebben zij Hem teveel bij de rijken gezocht, bij de 
eerwaarde hogere geestelijken of de notabelen van die tijd? Ze 
hebben de Messias niet gezocht bij de armen en bij de gevangenen, 
bij de zieken en uitgestoten mensen, bij de mensen in de goot. En 
daar was Hij nu juist te vinden! En toen men naar Hem wees en zei: 
Hij is het!, toen was men verbijsterd en kwam men in opstand 
omdat Hij niet de Messias was die zij zich gedroomd hadden, niet de 
soort Messias die zij konden gebruiken. Zo was het toen. Hoe is het 
nu? God laat zich niet voor het karretje van de elite zetten, ook niet 
die van de kerkelijke elite. God is en blijft de Komende, gekomen om 
aan de armen de blijde boodschap te brengen, om te genezen wier 
hart gebroken is, om de gevangen vrijlating te melden, aan wie 
opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de 
Heer. 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (16) 

Jeremia 23, 5-8 
Geloof Mij, de tijd komt – zo spreekt de Heer – dat Ik een wettige 
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afstammeling van David doe opstaan. Hij zal met bekwaamheid 
regeren en het land rechtvaardig en eerlijk besturen. 

Psalm 72 
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien. Hij zal zich ontfermen 
over misdeelden, de zwakken schenkt Hij weer levensmoed. 

Matteüs 1, 18-24 
‘Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te 
nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. 
Zijn naam zal zijn: Emmanuël; dat is in vertaling: God met ons. 

Jesaja spreekt over de Messias, die komen zou. En bij Matteüs wordt 
Jezus als die Komende aangekondigd. Jesaja zegt van Hem: Hij zal 
met bekwaamheid regeren en het land rechtvaardig en eerlijk 
besturen. Waar God regeert, in Gods Koninkrijk, zal recht en 
gerechtigheid heersen. Daarover zingt ook Psalm 72. 

De Messias is gekomen, niet als een machtig heerser met het zwaard 
in de hand, maar als een klein en kwetsbaar mensenkind. Zo wil God 
met ons zijn, zo wil Hij midden onder ons aanwezig zijn. 

Johannes de doper noemt Jezus het Lam Gods dat de zonden van de 
wereld heeft weggenomen. Zo wil God met ons zijn: als een lam, 
kwetsbaar, zacht en klein. 

Ik moet denken aan een refrein bij de beurtzang van psalm 72: voor 
kleine mensen is Hij bereikbaar. Hij geeft hoop aan rechtelozen. Hun 
bloed is kostbaar in Zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
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Waar God regeert is er ruimte en leven voor de kleine en kwetsbare 
mensen! Kom Heer Jezus, kom! 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (17) 

Rechters 13, 2-7.24-25a 
De vrouw (onvruchtbaar en op leeftijd) bracht een zoon ter wereld en 
noemde hem Simson. De Heer zegende hem en de geest van God 
bewoog hem. 

Psalm 71 
Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting en mijn hoop. Ik prijs U 
van vroeg tot laat. 

Lucas 1, 5-25 
Zacharias en Elisabeth hadden geen kinderen omdat Elisabeth 
onvruchtbaar was. Beiden waren al op gevorderde leeftijd. Toen 
Zacharias als priester in de tempel was om het wierookoffer op te 
dragen, verscheen hem een engel van de Heer die zei: ‘Vrees niet 
Zacharias, want je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een 
zoon schenken die je Johannes moet noemen. Hij zal groot zijn in de 
ogen van de Heer. Velen zal hij terugbrengen naar de Heer, hun God. 
Hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om de 
mensen te doen terugkeren naar hun God.’ 

Het verhaal van de geboorte lijkt op die van andere wonderlijke 
geboortes in de Bijbel. Het laat zien dat voor God niets onmogelijk is. 
Dat mag ons sterken met hoop: Gij, mijn God, Gij zijt mijn 
verwachting en mijn hoop.  
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Bij Lucas lezen we de aankondiging van de geboorte van Johannes 
de doper. Gezegend met de geest en de kracht van Elia. Een groot 
profeet. En tegelijkertijd gaat het niet op hem, maar om degene die 
na hem komt. Hoe zal dat voor Johannes geweest zijn? Hij mag de 
weg banen en dan verdwijnen. Aan Johannes is de taak gegeven om 
de harten van de mensen weer bij God te brengen. En daar had hij 
geen moeite mee, hij hoefde niet zelf die ereplaats te hebben. Altijd 
weer wees Johannes naar Jezus Christus en naar God de 
Allerhoogste. 

Ook in onze tijd zijn velen God kwijtgeraakt. Kunnen wij, als 
Johannes, de mensen helpen de weg naar God weer terug te 
vinden? De weg te effenen, de harten van de mensen voor God te 
openen, zodat Jezus ook bij hen kan binnentreden? En hoe dan? 

Hierin komt het in de 1e plaats aan op: doen. Het evangelie doen: 
recht doen en oog hebben voor de armen, de kleine en zwakke 
mensen. Pas op de 2e plaats komt het preken, zo heeft broeder 
Franciscus van Assisi mij geleerd. Ook Franciscus had het niet van 
een vreemde. Johannes de doper, en ook Jezus hebben het zo 
gedaan. 

Vandaag geeft de lezing mij Johannes de doper als voorbeeld. En zijn 
ouders, Zacharias en Elisabeth, die zijn blijven bidden tot God. Zij 
laten mij zien dat er altijd hoop is: Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn 
verwachting en mijn hoop. Ik prijs U van vroeg tot laat. 
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Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (18) 

Jesaja 7, 10-14 
‘Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren, en zij zal hem 
noemen: Emmanuel: God-met-ons.’ 

Psalm 24 
De Heer van de hemelse machten, Hij is is Koning der gorie. 

Lucas 1, 26-38 
‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.’ Maria schrok van dat 
woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar 
de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade 
gevonden bij God. Je zult zwanger worden en een zoon ter wereld 
brengen. Je moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en 
Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Aan zijn koningschap zal 
nooit een einde komen.’ 
‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste 
zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht 
heilig worden genoemd, Zoon van God.’ 

Van oudsher wordt de geboorte van een kind gezien als iets 
waarmee God van doen heeft. Gisteren lazen we de aankondiging 
van Johannes de doper. Vandaag de aankondiging van de geboorte 
van Jezus, de Christus. Twee bijzondere geboortes, menselijkerwijs 
niet mogelijk en toch… voor God is niets onmogelijk. 

In de lezing van Lucas raken mij vandaag drie dingen. In de eerste 
plaats Maria haar eerste reactie. Zij schrok van dat woord. Welk 
woord? Ik vermoed het woord in de groet: ‘Verheug u, Begenadigde, 
de Heer is met u.’ Maria wordt aangesproken als Begenadigde. En 
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ook later zegt de engel dat Maria genade heeft gevonden bij God. 
Deze naam zegt in de 1e plaats iets over God. Hij is het die Zijn 
genade schenkt, Hij is het die Maria waardig keurt om Christus te 
dragen en te baren. Dát maakt Maria tot Begenadigde. Mij raakt dat 
Maria niet schrikt van wat haar daarna gezegd wordt. Daar zegt ze 
volmondig ja op, ze vraagt zich alleen af hoe het zal gebeuren. 

Verder raakt mij in het evangelie van vandaag wat over Jezus wordt 
gezegd: ‘Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd 
worden. Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’ Deze Jezus 
is de Koning voor altijd. Daarmee is het begin van het kerkelijk jaar 
tegelijkertijd ook weer het begin van de weg naar het hoogfeest van 
Christus Koning. God heeft ons zijn Zoon gegeven om over ons te 
regeren en Gods Koninkrijk is daar waar Hij regeert en wij Hem als 
een Koning eren en naar Hem luisteren. Met deze Koning komt het 
goed! 

En mij raakt dat Maria als vrouw Christus lijfelijk gedragen heeft. 
Clara van Assisi schrijft in haar 3e brief aan Agnes: ‘Zoals dus de 
roemrijke maagd der maagden Hem lichamelijk heeft gedragen, zo 
kun jij Hem steeds zonder enige twijfel geestelijk in een kuis en 
maagdelijk lichaam dragen door haar voetstappen te volgen, vooral 
haar nederigheid en armoede. Dan omvat je Hem door Wie jij en al 
wat bestaat omvat wordt.’ 
Bij het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Johannes 
was mijn vraag: hoe kan ik, als Johannes, de harten van de mensen 
effenen en openen voor de komst van God? Vandaag roept de lezing 
mij op te kijken naar mijn eigen hart. Hoe kan ik mijn eigen hart 
effenen en openen voor de komst van Immanuel, de komst van God 
in Jezus Christus in mijn eigen hart en leven? Clara geeft in haar 
Geschrften ook hier een duidelijk antwoord: Kijk naar Hem en volg 
Hem na! 
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Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (19) 

Sefanja 3, 14-18a 
Sion, jubel van vreugde, juich Israel, 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 Heer uw God is 
bij u als een reddende held. Door zijn liefde maakt Hij u nieuw. 

Psalm 33 
Eeuwig blijft staan het plan van de Heer. Daarom vertrouwt ons hart 
op de Heer. Zijn Naam is onze toevlucht. 

Lucas 1, 39-45 
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind 
van vreugde op in mijn schoot. 

De profeet Sefanja roept ons op tot een vreugdevolle jubelzang 
omwille van de redding die God ons gebracht heeft. De Heer uw God 
is bij u als een reddende held. God is bij ons mensen gekomen in 
Jezus de Christus, geboren uit God en geboren uit een mens 
(Maria).  Zo lief heeft God ons gehad, dat Hij  zich vernederd heeft 
en mens geworden is.  Sefanja zegt ons: Door zijn liefde maakt Hij u 
nieuw. In Christus zijn wij nieuwe mensen geworden, omdat Gods 
liefde ons heeft aangenomen als zijn kinderen. Naar die liefde 
blijven we uitzien. In Hooglied lezen we daar over: ‘Hoor, daar is 
mijn geliefde; kijk, daar komt hij aan, over de heuvels snelt hij voort. 
Nu roept mijn geliefde en zegt tegen mij: sta op, mijn liefste, kom 
toch mijn schoonste. Kijk maar de winter is voorbij en op het veld 
staan weer bloemen.’ (Hooglied 2, 8-14 kan ook als 1e lezing worden 
gelezen) Deze liefde van God raakt mij. Hij houdt van mij en ik mag 
van Hem houden, verlangend naar Hem uitzien en mij door Zijn 
liefde laten omvormen. 



33 
 

In de lezing uit Lucas raakt mij de ontmoeting. De ontmoeting van 
Maria met Elisabeth. En de ontmoeting van Johannes en Jezus, 
beiden nog in de moederschoot.  Een ontmoeting die de liefde van 
God in zich draagt.  

Met de lezingen van deze adventstijd zijn we op weg naar Kerstmis, 
op weg naar de ontmoeting met God in Jezus zijn Geliefde, het Kind 
in de kribbe. Eeuwig blijft staan het plan van de Heer. Daarom 
vertrouwt ons hart op de Heer. Zijn Naam is onze 
toevlucht. Verlangend zie ik uit. 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (20) 

1 Samuël 1, 24-28 
Hannah tegen de priester Eli: ‘Om deze jongen (Samuël) heb ik 
gebeden en de Heer heeft mij gegeven wat ik van Hem heb 
afgesmeekt. Daarom sta ik hem aan de Heer af.’ 

1 Samuël 2, 1-8 (tussenzang) 
‘De rijken moeten hun brood gaan verdienen, die honger leed hoeft 
geen werk meer te doen. De Heer schenkt armoede evenals rijkdom, 
vernedering brengt Hij en verheffing.’ 

Lucas 1, 46-56 
Maria zingt haar loflied: ‘Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde 
juicht mijn geest om God, mijn redder. Barmhartig is Hij, van 
geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht 
van zijn zijn arm; die hongeren overlaat Hij met gaven, en rijken 
zendt Hij heen met lege handen.’ 
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Het loflied van Hannah, de moeder van Samuël, en het loflied van 
Maria lijken op elkaar. Beiden bezingen, nadat zij op wonderbare 
wijze moeder zijn geworden, God lof om zijn werken. Hannah had 
aan God de belofte gedaan dat zij, mocht zij toch nog een kind 
baren, zij  haar kind voor de dienst aan Hem zou afstaan. Nu komt 
Hannah haar belofte na. Zij staat haar zoon af voor de dienst aan de 
Heer in de tempel. Haar zoon is een geschenk van God, daarvan is 
Hannah zich zeer bewust. Hannah heeft geen zoon genomen, zij 
heeft een zoon gekregen. En dat terwijl zij onvruchtbaar heette te 
zijn. Voor God is alles mogelijk, waar wij ons het leven niet toe-
eigenen en erkennen dat alle leven van God komt. Hannah is mij 
daarin vandaag tot voorbeeld. 

Het loflied van Hannah en het magnificat van Maria laten eenzelfde 
beweging zien: ‘De rijken moeten hun brood gaan verdienen, die 
honger leed hoeft geen werk meer te doen. De Heer schenkt 
armoede evenals rijkdom, vernedering brengt Hij en 
verheffing.’ Daar waar God regeert wordt recht gedaan en worden 
de rijken vernederd en de armen omhooggeheven. Barmhartig is Hij, 
van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Vrezen heeft hier 
niet zozeer de betekenis van angstig zijn, maar meer die van: ontzag 
hebben voor. De mensen die ontzag hebben voor God en dat 
uitleven, die zullen oog hebben voor de arme en vernederde mens, 
de vluchteling, hen die worden uitgebuit en/of uitgesloten. Zij 
hoeven niet angstig te zijn voor God en mogen vertrouwen op Zijn 
barmhartigheid. En het mag de vernederde en uitgestotenen moed 
geven: God zal hen redden en de plaats geven die hen toekomt! 
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Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (21) 

Maleachi 3, 1-4.23-24 
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, naar wie gij 
verlangend uitziet, zijn heiligdom binnen. Maar wie kan de dag van 
zijn komst verdragen? Hij is als het vuur van de smelter, als het loog 
van de bleker. Ik zal u de profeet Elia zenden voordat de grote en 
schrikkelijke dag van de Heer komt.’ 

Psalm 25 
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn 
verbond onderhoudt. 

Lucas 1, 57-66 
Voor Elisabeth brak het ogenblik aan dat zij moeder werd; zij schonk 
het leven aan een zoon. Bij de besnijdenis, acht dagen later, wilde 
men het kind naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder 
zei: ‘Nee, Johannes moet hij heten.’ Dit werd door Zacharias, 
schrijvend op een schrijftafeltje, bevestigt: ‘Johannes zal hij heten.’ 
Daarna werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij 
verkondigde Gods lof. 

De profeet Maleachi is het boek waarmee het Oude Testament 
eindigt. Het is tegelijkertijd de brug naar het Nieuwe Testament. 
Maleachi kondigt de wederkomst van Elia aan, als een gezant die de 
weg voor de Heer zal banen. Jezus wijst Johannes de doper aan als 
de persoon waarin Elia is wedergekomen. 

Met de geboorte van Johannes de doper en de komst van Jezus 
Messias, de lang verwachte Christus, breekt een nieuwe tijd 



36 
 

aan. Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? Hij is als het 
vuur van de smelter, als het loog van de bleker. De komst van de 
Heer zal zuiverend zijn als vuur en als loog, maar ook brandend en 
bijtend voor de onzuiveren. De komst van de Heer is een grote dag, 
maar ook een schrikkelijke dag.  Maar de man of vrouw die trouw is 
aan God en zijn verbond, die hoeft niet te vrezen: De wegen van God 
zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt. 

De geboorte van Johannes uit Zacharias en Elisabeth en zijn 
besnijdenis en naamgeving laten zien dat het niet zomaar om een 
geboorte gaat. Johannes is de wedergekomen Elia, de profeet van 
het Oude Verbond, die als profeet van het Nieuwe Verbond de weg 
baant voor de Komende: Jezus Christus, wiens geboorte wij met 
Kerstmis vieren. 

 

Met de Bijbel op weg naar Kerstmis (22) 

2 Samuël 7, 1-5.8b-11.16 
De Heer tot Natan: ‘Zeg aan mijn dienaar David: zo spreekt de Heer: 
Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Ik heb 
u uit de steppe gehaald om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al 
uw tochten heb Ik u bijgestaan en al uw vijanden heb Ik vernietigd. 
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.’ 

Psalm 89 
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen. 
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Romeinen 16, 25-27 
Aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid door Jezus 
Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen. 

Lucas 1, 26-38 
Maria zei: ‘mij geschiede naar uw woord.’ En de engel ging van haar 
heen. 

In het 2e boek Samuël horen we hoe David voor God een huis wil 
bouwen. God woont in een tent, en ik in een groot paleis. Dat kan 
toch niet! En dan horen we hoe God via de profeet Natan spreekt. 
Dat God in een tent woonde maakte  dat Hij zich verplaatsen kon en 
daar kon gaan met zijn volk waarheen zij moesten gaan. En op die 
reis heeft God zijn volk bijgestaan, Hij heeft goed voor hen gezorgd 
en hun vijanden vernietigd. 
En God laat weten dat Hij voor Davids huis een huis zal oprichten, 
een huis dat zal staan voor eeuwig. 

Psalm 89 zingt de Heer lof om de gunsten aan zijn volk verleend. 

Paulus prijst God omwille van Jezus de Christus, in Wie God zich 
verheerlijkt heeft. 

In de evangelielezing horen we hoe de engel aan Maria boodschapt 
dat zij de moeder zal worden van Gods liefste Kind. En Maria zegt: 
‘mij geschiede naar uw woord.’ En zo geschiede het, naar het woord 
van de engel, maar meer nog naar het Woord van God. Wat mij de 
afgelopen weken in de lezingen trof is hoe de woorden uit het Oude 
Testament de geboorte van Jezus Christus aankondigen en hoe die 
twee Boeken inderdaad één Boek zijn, een prachtig Boek! Dit Woord 
van God is zo mooi en ik geloof dat het waar is. 
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Nog even terug naar de evangelielezing van vandaag. Wil jij moeder 
worden van Gods liefste Kind? Wil jij Jezus Christus dragen en 
uitdragen in de wereld? Dat Hij ook vandaag midden onder de 
mensen is? 
In onze kapel staat een Mariabeeldje met een lege schoot, haar 
armen daar teder en koesterend omheen. Dat beeldje raakte mij 
vanmorgen. Ik hoop dat de dagen van voorbereiding ook mijn 
‘schoot’ wat hebben leeg gemaakt, opdat de Heer kan komen, er 
werkelijk plaats voor Hem is. 

 

 

 

Ik wens u een zalig en gezegend kerstfeest! 

Zuster Marianne 
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