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Wachtende zien wij uit (1) 

Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, 

weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer 

je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.’ (Lc. 21, 29-

31) 

Advent, de 1e kaars brandt 

wachtende zien wij uit … 

Zien wij uit? En waarnaar zien wij uit? 

Wat of wie verwachten wij? 

Zie: een puinhoop is het geworden. 

Dat Rijk van U, 

daar hebben wij een zooitje van gemaakt! 

Ik roep tot U, Heer God: 

zie niet onze zonde, 

zie niet onze afkeer van U! 

Doe ons omkeren, 

doe ons terugkeren naar U! 

Wees onze Hoop, dat wij niet verloren, 

niet dood voor het leven zijn. 

Dat Rijk van U, 

er is hoop, God, omdat U onze God bent. 

Laat ons kijken en Zien 

dat Uw koninkrijk nabij is. 

Wij wachten op U, God – 

kom Heer Jezus Christus kom! 

 

  



4 
 

Wachtende zien wij uit (2) 

‘Hij zal rechtspreken over de volken, over machtige naties een oordeel 

vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot 

snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 

geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jakob, kom 

mee, laten wij leven in het licht van de Heer.’ (Jes. 2, 4-5) 

Zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers, 

speren tot snoeimessen, 

geen volk zal meer staan met het zwaard 

tegenover een ander volk 

en geen mens zal meer weten wat oorlog is. 

Zo zal het zijn waar God regeert, 

waar Jezus Christus onze Koning is! 

Wapens worden omgesmeed tot 

instrumenten van vrede, 

instrumenten van vruchtbaarheid, 

instrumenten van groei 

en de mensen zullen leven in vrede. 

Zo zal het zijn waar God regeert, 

waar Jezus Christus onze Koning is! 

Kom, laten wij leven in het licht van de Heer! 
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Wachtende zien wij uit (3) 

‘Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. 

Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van 

de zee bedekt.’ (Jes. 11, 9) 

De heilige berg 

waar God is, zijn Koninkijk, 

waar kennis van de Heer 

de aarde vervult: 

Jezus Christus onze Heer, 

Zoon van God 

en zoon van mensen. 

Waar wij werkelijk 

plaats maken voor Hem, 

daar vult de aarde zich 

met kennis van de Heer, 

stroomt de zegen rijkelijk: 

niemand die kwaad doet 

of onheil sticht, 

recht en vrede is daar. 

Maken wij plaats voor Hem, dat Hij kan komen! 
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Wachtende zien wij uit (4) 

‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij mij 

en ze hebben niets meer te eten.’ (Mat. 15, 32) 

Mensen die hongeren naar Jezus, 

naar Hem toe komen 

om te worden genezen 

van blindheid, verlamming, … 

Mensen die hongeren naar Jezus, 

naar Hem toe komen 

om Wie Hij is: Hij ziet ze 

de mensen blind en lam … 

‘Ik heb medelijden’, zei Hij 

‘met al die mensen’ 

Hij ziet hun honger en dorst 

en geeft ze te eten … 

Hij geeft zichzelf als Brood! 
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Wachtende zien wij uit (5) 

‘Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.’ (Mat. 9, 29b) 

Het is niet eerst zien 

en dan geloven bij Jezus. 

Zoals je gelooft, 

zo zal het gebeuren. 

En de blinden konden zien! 
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Wachtende zien wij uit (6) 

‘Maak de weg van de Heer gereed!’ (Lc. 3, 4) 

Maak de weg van de Heer gereed: 

dat Hij komen kan, in de wereld; 

dat Hij komen kan, bij jou! 

Maak de weg van de Heer gereed: 

Hij, God wil bij de mensen wonen; 

Hij wil komen ook bij jou! 

Maak de weg van de Heer gereed: 

open de weg van je hart voor Hem; 

dat je er bent, als Hij komt! 

Hoe? Hoe zal Hij mij vinden dan? 

Hoe de weg van Hem te bereiden? 

Wees er, jij zelf, geen ander! 

De weg van de Heer, van de Heer, 

Zijn weg is het, Hij zal hem vinden, 

keer je hart om, zie naar Hem! 

Maak de weg van de Heer gereed: 

Hoe kunt U zo naar mij verlangen? 

Mijn God, ik verlang naar U! 
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Wachtende zien wij uit (7) 

‘Vat moed en vrees niet; je God komt om je te redden!’ (Jes. 35, 4) 

Vat moed en wanhoop niet 

God zal er zijn, je redden 

van je belagers. 

Jesaja spreekt moed in 

en droomt met open ogen 

de toekomst open. 

Wij zullen het zien, ja 

als Hij komt, onze Redder 

voor nu en altijd. 

Kom, Heer God, kom nabij 

wees licht in de duisternis 

wij zien naar U uit! 

 

  



10 
 

Wachtende zien wij uit (8) 

‘God wil niet dat er iemand verloren gaat’ (naar Mt. 18, 14) 

Verloren lopen 

wie doet het niet? nooit? 

Voel jij je eenzaam? 

Weet dat Hij je zoekt. 

Hij, God, wil het niet 

dat er iemand is 

die verloren gaat. 

Op zoek naar de mens 

die verloren loopt 

eenzaam en alleen 

is Hij, God zoekt ons 

zolang als nodig 

tot wij Hem vinden! 

Met dank aan mijn medezuster Hanneke van de Feminae Pacis die 

vanmorgen haar overweging eindigde met ‘dat Hij blijft zoeken tot ik vind.’ 

 

  



11 
 

Wachtende zien wij uit (9) 

‘Meester, wat moeten wij doen?’ (Lc. 3, 12) 

Meester, wat moeten wij doen? 

Delen van wat je hebt, met wie niet heeft! 

en doe wat je moet doen, eerlijk en rechtvaardig! 

Meester, wat moeten wij doen? 

Jezus verwijst de tollenaars terug naar zichzelf: 

vorder niet meer dan wat je is opgedragen! 

Meester, wat moeten wij doen? 

Jezus verwijst de soldaten terug naar zichzelf: 

pers niemand af, laat je niet omkopen en neem genoegen met je soldij! 

Meester, wat moet ik doen? 

Jezus verwijst terug naar mijzelf: 

doe wat je te doen staat, eerlijk en rechtvaardig! 

Jezus heeft het ons voorgedaan. 

Leef je roeping uit, ieder op eigen wijze naar de roeping, 

en deelt met elkander, dat iedereen genoeg heeft, 

leef voor elkaar, dan zal er licht en vrede zijn. 

 


