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Vooraf 

 

Eindeloos veel is de geschiedenis van Kerst afgebeeld. In kinderbijbels, 
op schilderijen, in beeldhouwwerk, in kindertekeningen, op kerstkaarten 
en in kerststallen. En dat is niet zo gek – het is immers een geschiedenis 
die tot de ver-beelding spreekt.  

Het is daarom is de titel van dit project voor Advent en Kerst 2021 nog 
niet zo gek als het misschien op het eerste gezicht lijkt.  
Lucas is van de vier evangelisten degene die de gebeurtenissen rond 
Jezus’ geboorte het meest uitgebreid op papier heeft gezet. Hij vertelt 
dat hij ook behoorlijk wat research heeft gedaan. Dat hoor je en zie je 
terug. De manier waarop hij schrijft – vertelt - is zo dat je bij het luisteren 
alles voor je ziet, zo beeldend schrijft hij. Vandaar:  

Het plakboek van Lucas 

Laat je meenemen door zijn vertelkunst. Laat je voorlezen. Laat je 
verbeelding werken. Het gaat niet alleen om het horen, het gaat ook 
verder dan alleen maar lezen, zie het voor je, ruik de geuren van de 
tempel, hoor hoe Maria’s adem stokt als er opeens een engel bij haar 
staat, voel het hoofdje van een pasgeboren baby, hoor de schapen van 
de herders mekkeren, laat je mond openvallen bij het zingen van de 
engelen.   
Zó echt is het, zo onvoorstelbaar echt.  
Zó bijzonder is het, zo onvoorstelbaar bijzonder.  
Zó onbegrijpelijk is het, zó eindeloos ver gaat het je eigen verstand en je 
eígen verbeeldingskracht te boven. 

Laat je meenemen, verzamel de verhalen, de ervaringen, de inzichten. Zet 
al je zintuigen open en verwonder je!  
Want:  

Het Woord is mens geworden 

(en ja, dat zijn dan woorden van Johannes, die andere evangelist - want 
het verhaal van Kerst is te groot voor één schrijver alleen). 

 
Een rijke en gezegende tijd toegewenst! 



 

Advent I 
 

Wacht eens 
 
 

Hé wacht eens, loop niet zo hard. Heb je het al gehoord van 

Zacharias? Hij kan niet meer praten. Ze zeggen dat hij een 

engel heeft gezien.  

 

Hé wacht ‘s, moet je horen: Elisabet krijgt een kind! Ze is een 

stuk ouder dan ik en zelfs ik heb al kleinkinderen…  

 

Hé wacht ‘s, ga je mee? Die jongen van Zacharias en Elisabet, 

da’s een profeet geworden. Ga mee, gaan we kijken, hij zit daar 

ergens bij de Jordaan, zegt dat ‘ie de stem is uit de woestijn, 

weet je wel, van Jesaja.  

 

Profeet? Stem uit de woestijn? Maak recht de weg voor 

de Heer’?  

Wacht eens …… denk jij ook wat ik denk?  
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          28 november – 4 december  

 
 

Advent! We gaan op weg naar het Kerstfeest. Hoe vaak heb je het al niet 
gevierd in je leven? En tóch … elke keer is het weer anders. Dit jaar 
volgen we de evangelist Lucas, samen met Johannes. Een tweeluik: vanuit 
twee gezichtspunten het éne verhaal: God die mens werd en onder ons 
kwam wonen. Dat vraagt verwondering en verlangen.  
Advent begint met zondag Ad te levavi. Dit komt van de eerste woorden 

van Psalm 25: Tot U hef ik mijn ziel, of – zoals de NBV-vertaling heeft: Ik 

verlang naar U!  Het is ons gebed dat deze tijd van wachten en 
vérwachten dat verlangen mag verdiepen: Maranatha! Kom, Heer Jezus! 

 

 

zondag 28 november | Lucas 1: 5 – 25  

We beginnen bij het begin: de aankondiging van de geboorte van 

Johannes door een hemelse bode. Alleen Lukas vertelt over dit bijzondere 

moment: Gabriël, de ‘gabber van God’, bezoekt Zacharias tijdens zijn 

heilige werk in de tempel. En de boodschap: de vervulling van de belofte 

uit het Oude Testament, de laatste woorden van Maleachi: ‘voordat de 

grote dag van de HEER komt zal Ik jullie mijn profeet sturen.’ Waarom? 

Om het volk gereed te maken voor de HEER! 

En Zacharias? Hij wordt met stomheid geslagen… 

 

Lied: LB 432a ‘Mijn leven til ik, God, naar U omhoog’ met Psalm 25: 1  
of:   LB 441 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ | HH 85 ‘Zacharias en Elisabet’ 

W acht eens 



 

 

 

maandag 29 november | Deuteronomium 18: 9 – 22  

We kennen Johannes als profeet. Maar: wat ís eigenlijk een profeet?  

In onze tijd heb je ook vele profeten: weerprofeten, die het weer 

‘voorspellen’, maar ook mensen die met de bijbel in de hand allerlei 

oordelen en dreigingen zien in wat er in deze wereld gebeurt.  

De HEER heeft al aan Israël geleerd hoe je een echte profeet kunt 

herkennen: een profeet spreekt alléén woorden die de HEER hen ingeeft. 

Niets meer en niets minder. En alléén als die profetieën uitkomen weet je 

zeker dat het woorden van de HEER waren! Dus… naar wie luisteren wij in 

onze tijd? Letten we erop dat onze eigentijdse profeten ook alleen 

woorden van de HEER spreken? Komen hun profetieën echt uit? 

 

Lied: LB 316 ‘Het woord dat u ten leven riep’   

 

dinsdag 30 november | Johannes 1: 19 – 28  

Wie ik ben? Johannes wist één ding zeker: hij was níet de Messias.  

Elia dan? In tegenstelling tot wat Jezus later over Johannes zal getuigen, 

ontkent Johannes dat hier ook. In de aankondiging van zijn geboorte kreeg 

zijn vader Zacharias te horen dat zijn zoon als bode voor de Messias uit zal 

gaan, met de geest en de kracht van Elia. Dus níet Elia zelf, maar wel een 

Gabber Gabriël? 
 

Wat nu? Kun je Gabriël zomaar gabber noemen? Hij is toch aartsengel, 

boodschapper van God? Als je iemand je gabber is dan is die persoon je maat, 

je makker, tegenwoordig ook een jongere die een bepaald type muziek en 

leefstijl belichaamd (gabberhouse). Heel aards allemaal, heel wat anders dan 

een engel.   

Toch is Gabriël een gabber noemen meer dan een populaire woordspeling. 

Gabber gaat terug op een Hebreeuws woord, chaveer (in het Jiddisch: gavver) – 

kameraad, makker, reisgenoot. Ook wordt verband gelegd met het Jiddische 

gibber – held, sterke man. Gabriel betekent: man (held, sterke) van God. 

Gabriël een gabber? Op eigen hemelse wijze.  

 



5 
 

voortzetting van Gods heilsplan. Elia en Johannes spraken uit Eén Mond. 

Spreekbuis van de Allerhoogste! 

Wie ik ben? Ik ben de stem die roept… een echo van Jesaja.  

Lied: LB 158a ‘God zij geloofd uit alle macht’, couplet 3: ‘Gij zijt de stem der 

profetie’ 

 

woensdag 1 december | Johannes 3: 22 – 30  

Johannes’ ster rijst: ondanks – of dankzij? – zijn indringende boodschap, 

de oproep tot bekering. Als teken van die bekering lieten mensen zich 

dopen. Een reinigingsritueel, wat ook al in die tijd tot discussie leidde. 

Jezus doopte ook, samen met zijn leerlingen. Hoe zit dat nu? 

Concurrentie? Iemand die meelift op het succes van Johannes? Het roept 

vragen op bij zijn leerlingen. Johannes laat er geen misverstand over 

bestaan. Hij kent zijn plek: de vriend van de bruidegom! Hij is blij voor 

Jezus. Hij moet groter worden en ik kleiner. Dat geldt voor ons allemaal. 

Want… wie is die bruid? 

Lied: LB 51: 5 ‘Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht’ 
of: LB 51b: ‘Create in me a clean heart’ 

 

donderdag 2 december | Johannes 3: 31 - 36 

Johannes gaat verder: wat ik jullie vertel heb ik alleen van horen zeggen. 

Maar Hij, van de Overkant, heeft het met eigen ogen en oren gezien.  

Hij komt van Boven, zijn getuigenis is betrouwbaar. Johannes focust 

dáárop: Jezus is profeet, Hij is vól van Gods Geest. De Vader heeft de Zoon 

lief, en Hij gaf hem de volmacht. 

Als Jezus later afscheid zal nemen zal Hij zeggen: aan Mij is gegeven alle 

macht, in hemel en op aarde! Geloof in Hem, vertrouw op Hem, 

gehoorzaam Hem! Dan héb je een leven wat niet kapot kan: een eeuwig 

leven. 

Lied: LB 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 
 

vrijdag 3 december | Zacharia 8: 9 – 15  

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten…’ - dat is het refrein van de 

profeten. Hun woorden zijn niet zélf bedacht, ze zijn ook niet wat mensen 

graag willen horen. Ze zijn enkel en alleen wat de HEER hen heeft gezegd. 

Zo ook Zacharias, één van de twaalf ‘kleine profeten’.  

Hoezo klein?! Misschien een dun bijbelboekje, maar krachtig en hoopvol! 



Een nieuwe tijd breekt aan. Vroeger ligt achter ons. Nu kom ik jullie te 

hulp. Immanuel: God mét ons. Geef de moed niet op en houd vol! 

Daar ga je toch van zingen? Kijk maar naar Johannes’ vader, Zacharias. 

Lied: LB 438 ‘God lof! Nu is gekomen Gods aangename tijd’ 

 

zaterdag 4 december | Lucas 3: 1 – 6  

Wacht eens even … die woorden kennen we. Jesaja, de grote profeet, en 

zijn bekende uitspraak over een stem in de woestijn.  

Wat is de boodschap van die stem? De woorden zijn bedoeld om je klaar 

te maken, want de Koning komt. Open je ogen, je hart, en je zult wat 

beleven. Al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.  

Daar gaat het om! God is een God van redding, en de naam van de 

komende is Jeshua: God redt.  

Johannes’ boodschap wekt verwachting. Hij is niet zelf de beloofde 

redder, maar het duurt niet lang meer.  

De verwachting is groot, de atmosfeer is zwanger van hoop. 

 

Lied: LB 456 ‘Kwam van Godswege’ 
of: HH 731 ‘Soon and very soon we are going to see the King’  

 

  

 

Hoor een klare stem weerklinken 

dat ons Christus’ komst bericht:  

‘Leef niet langer in het duister’ 

maar wordt kinderen van het licht!’ 

Laat dit roepen u toch wekken, 

hef de harten naar omhoog! 

Hij, de Zon, verjaagt de traagheid 

met zijn stralend morgenrood. 

 

Hij, het Lam, de langverwachte, 

is het teken van Gods trouw -  

zullen wij Hem tegemoet gaan 

onder tranen van berouw? 

Als Hij komt in volle glorie, 

die de wereld beven doet, 

moge Hij dan ons omarmen 

met zijn goddelijk tegoed. 

Alle eer en alle glorie 

aan de Vader door de Zoon 

zullen wij van harte zingen 

in de Geest die ons bewoont! 

 

tekst: E. Caswall; vertaling: Sytze de Vries; melodie: W.H. Monk - MERTON 

 

De stem in de woestijn 
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 Advent II 

 

Waar kom je vandaan? 
 
 

Ze zeggen dat alle Europeanen van Karel de Grote afstammen. 

Geloof je dat? 
 

Zou best kunnen. Als je terugrekent hebben we meer voorouders 

dan er toen mensen waren. En Karel had heel wat nakomelingen, 

dus best wel kans dat een er van in jouw voorgeslacht voorkomt.   
 

Vind je het trouwens belangrijk?  

 

Jij niet dan? Ik stam liever van een koning of keizer af dan van een 

of andere onbenullige schapenhoeder.  

 

Nou, als je al een koning of koningin in je voorgeslacht hebt dan is 

dat niet meer aan je te zien.  

 
 

Trouwens… hoor je eigenlijk wel wat je zegt……  

 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 

 
 
De aankondiging van de geboorte van Jezus gaat terug op eerdere 
beloften en heeft gevolgen voor zowel het heden (ook in ons eigen 
denken en handelen) als voor de toekomst. Deze week begint met 
zondag Populus Sion. Het is een echo van Jesaja 30: 19 ‘Volk van 

Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. 

Want Hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden 
zodra Hij je hoort.’ 

 
 
zondag 5 december | Lucas 1: 26 – 38  

De annunciatie oftewel de aankondiging van de geboorte van Jezus door 

een hemelse bode. Een Koninklijke boodschap: er komt een opvolger op 

de troon van David. En dan niet voor even, maar voor eeuwig!  

Koning over het volk van Jakob. Als dát geen goed nieuws is! 

Maria wist echt wel wat er nodig was om zwanger te raken. Maar nu zal 

het anders gaan: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 

Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.’ 

Hoe groots, hoe ontzagwekkend!  

Gabriël gaat verder: ook Elisabet, oud en onvruchtbaar, is in verwachting.  

Geen gemeenschap met een man? Onvruchtbaar? Voor God is niets 

onmogelijk. 
 

Lied: LB 440 ‘Ga, stillen in den lande, uw koning tegemoet’. 
of: HH 130 ‘Geen windvlaag van buiten’ 

 

5 – 11 december 

W aar kom je vandaan? 
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maandag 6 december | 2 Samuël 7: 8 – 16  

Toen koning David zijn paleis had gebouwd, verzuchtte hij: ik woon nu wel 

in een prachtig huis, maar de ark van het verbond staat nog steeds in een 

tent. Ik wil een huis bouwen voor God!  Nathan – Davids ‘huisprofeet’ – 

krijgt de opdracht om de koning van dit plan af te houden: niet jij gaat een 

huis voor God bouwen, maar Hij voor, een Koningshuis dat de tijd zal 

trotseren: een zoon - Zoon - die voor altijd op je troon zal zitten.” Is dat 

niet veel grootser en eervoller dan welk gebouw ook? 

Vraag voor ons: proberen wij vandaag nog steeds een huis voor God te 

bouwen? Of… willen wij wonen onder Zijn Eeuwige Dak? 
 

Lied: LB 276 ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ 

 

dinsdag 7 december | Jesaja 9: 1-6  

Al in het Jesaja lezen we het geboortekaartje van Jezus: een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven! Zijn namen zijn koninklijk en soeverein. 

Geen wonder dat ook hier de troon en het rijk van David ter sprake komt, 

ze staan vast, in recht en gerechtigheid. Ze staan vast, tot in eeuwigheid. 

Zo zal het gebeuren, wis en waarachtig, want: de HEER van de hemelse 

machten zal zich beijveren, Hijzelf zal zich er voor inzetten! 

 

Lied: LB 448 ‘Het volk dat wandelt in het duister’ 
of: G.F. Händel, ‘For unto us a child is born’ 

 

woensdag 8 december | Lucas 4: 14 – 21  

De kortste preek van Jezus uit het evangelie! Nadat Hij in de synagoge van 

Nazareth de ‘tekst van de dag’ had gelezen, werd het stil. Doorgaans volgt 

dan een hele preek, waarin iedereen zijn zegje doet. Maar nu gaat het 

anders: de toepassing van de tekst is een Persoon. Vandaag is deze tekst 

in vervulling gegaan, zegt Jezus.  

Veelzeggende woorden: het is volbracht.  

 

Hoe reageren de luisteraars? Hoe reageren wij? Hebben we de neiging 

allerlei interessante gedachten naar voren te brengen? Of… durven we 

ook stil te worden, van verwondering? En enkel te stamelen: amen! 

 

Lied: LB 530  ‘De Geest des Heren is op Hem’ 

https://www.youtube.com/watch?v=w6UzKurPSf0


donderdag 9 december | Lucas 7: 18 – 23 

Zou Hij het wel echt zijn, is hij werkelijk degene op wie we nu zitten te 

wachten?  

Als je denkt dat je de eerste bent die daar aan twijfelt, troost je: zelfs de 

voorloper van Jezus, de profeet Johannes de Doper, kende dat moment. 

Hij zat gevangen en vroeg zich af of het wel goed ging met Jezus. Waar 

bleef dat beloofde koninkrijk? Hoe zit het eigenlijk met die macht en 

heerlijkheid?  

Jezus wordt niet boos. Hij wijst de leerlingen niet terecht, maar nodigt ze 

uit: Kijk eens om je heen. Wat zie je? 

Wat ze zien valt samen met de woorden van Jesaja! Ze worden daden 

door Jezus heen. Hét bewijs dat Jezus betrouwbaar is. 

Onder ons neergezeten 

ziet hij ons aan en spreekt 

het nooit meer te vergeten 

woord dat Gods licht ontsteekt:  

het woord dat onze aarde 

vervult van goede moed, 

dat mensen in hun waarde 

voor God herleven doet:  

‘Hiertoe ben ik gekomen, 

hiertoe heb ik voortaan 

uw lichaam aangenomen:  

om tussen u te staan,  

om mensen te bevrijden 

uit nacht en duisternis, 

om zegen te verspreiden 

voor wie gevangen is,  

om armen op te richten 

uit honger, sleur en slijk, 

om blinden te verlichten 

met uitzicht op mijn rijk,  

om liefde uit te dragen, 

mijn enige gebod, 

de vrede in uw dagen, 

het goede nieuw van God’ 

Onder ons   

Michel van der Plas 
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Wat te doen bij twijfel? Gaan we een theologisch betoog opzetten, of… 

vragen we of onze ogen geopend mogen worden? 

Jezus zegt: mens, erger je niet, maar kom en zie! 

 

Lied: LB 446 ‘Zijt Gij waarop de wereld wacht of wachten wij een ander?’ 
 

vrijdag 10 december | Lucas 9 : 18 – 22  

Doet Jezus hier een spelletje Wie ben ik met de discipelen? Of laat Hij ze 

zelf ontdekken met wie ze van doen hebben? 

Als Petrus dat kernachtig onder woorden brengt mogen ze het niet eens 

door vertellen? Waarom niet?  

Misschien wel om het antwoord niet voor te zeggen. Zodat krijgt ieder 

mens de gelegenheid om het zelf op Zijn tijd te ontdekken: U bent de 

beloofde Messias!  

Uiteindelijk gaat het er niet om wat anderen van Jezus zeggen of vinden. 

Die ene vraag die Hij aan ons allen stelt, is een persoonlijke vraag: Wie ben 

Ik … voor jou? 

Lied: LB 533: 1,3,4 ‘Daar komt een man uit Nazareth’, ‘In het verborgen 
trekt Hij rond’ en ‘Wie is die vreemde Joodse man’ 
 

zaterdag 11 december | Lucas 9 : 46 – 48  

Belangrijk zijn… wie wil dat (niet)? 

Jezus laat zien dat niet de grootste, niet de sterkste, niet de slimste en niet 

de sluwste, maar een kind het belangrijkste is!  

Wie aandacht heeft voor een kind, heeft aandacht voor God. Wie zorgt 

heeft voor een kind, heeft zorg voor God. Wie een kind helpt, helpt God. 

Ook Jezus is kind geweest. De omgekeerde wereld: niet een mens die God 

werd, maar God die mens werd, precies zoals wij. Onbevangen, 

onbevooroordeeld, onbelangrijk. Wil je er toe doen in het koninkrijk van 

God? Kijk dan om naar een kind, en leer te ontvangen! 

Lied: Graham Kendrick - From heaven You came / The Servant King  

of: HH 181/WK 144 ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_B789G5QY9Q


Advent III 
 

 
 

Hoe vind je het om vader te worden, vroegen ze vandaag aan 

mijn collega. Dat zette me aan het denken. Van hem weten ze 

het, van mij nog niet. Wat zou ik voor antwoord geven, in onze 

situatie? 
 

Er is bij Maria nog niet zoveel te zien. Gister kwam ze nog eens 

terug op de tijd die ze bij Elisabet en Zacharias is geweest, ze 

heeft het daar zo goed gehad. Ze is nog steeds diep onder de 

indruk van wat Elisabet zei toen ze aankwam, hoe ze wist wat er 

aan de hand was zonder dat Maria nog maar een woord had 

gezegd.  
 

Midden in haar verhaal stopte ze opeens. Met een grote glimlach 

pakte ze m’n hand, legde die op haar buik: ‘voel jij dat ook’? Dat 

heeft ze al wel eens vaker gedaan, maar ik voelde niets. Nu wel. 

Kijk, met deze hand voelde ik het kind, echt zo’n 

timmermanshand, met eelt, schaafwonden en littekens. 
 

Ja, ik voelde het ook en ik kreeg een brok in m’n keel. 
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Deze week start met zondag Gaudete. Deze term  is ontleend aan een 
vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen (4:  4), waarin de apostel 
Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde. Die vreugde vinden we 
terug in de teksten voor deze week. Vreugde ‘in de Heer’, omdat God 
naar ons omziet en de tijden ten goede keert. Tijden waar we vol 
verwachting naar mogen uitkijken. Zoals ouders-in-wording uitkijken 
naar de geboorte van hun kind. Ze voelen het leven al bewegen. Plakken 
plaatjes van die mooie zwangere buik in het plakboek. Een kamertje 
wordt met veel liefde en zorg klaar maakt.  
Twee zwangere vrouwen ontmoeten elkaar: Elisabeth en Maria. Deze 
week voelen we mee met drie vrouwen die hen zijn voorgegaan. En met 
de ongeboren kinderen die zij bij zich dragen.  
 
 
Zondag 12 december| Lucas 1: 39-45 

Wat doe je als je weet dat je in verwachting bent? Precies, je kunt je mond 

er niet over houden! Voor Maria ligt dat anders. Haar is iets gebeurd wat 

ze de wereld niet kan uitleggen. En dan is ze ook nog niet getrouwd… 

Maar ze haast zich wel  naar haar eveneens zwangere tante toe. Als er één 

iets begrijpt van wat haar overkomen is, dan is zij het wel. In de 

ontmoeting tussen deze twee zwangere vrouwen gebeurt vervolgens iets 

heel bijzonders. Elisabeth feliciteert haar van harte: ‘moeder van de Heer’.  

12 –  18 december 

 



Haar ongeboren kind ‘springt op in haar schoot’ als Maria in beeld komt. 

Maria is bij hen van harte welkom.  Hoe kijken wij naar Maria, de meest 

gezegende onder alle vrouwen, moeder van mijn Heer?  

 

Lied: LB 441:1 ‘Hoe zal ik U ontvangen’ 
of: LB 751 ‘De Heer verschijnt te middernacht’  

 

Maandag 13 december| Jesaja 52: 7-10 

Als een koning terugkwam van een succesvolle strijd, gingen er boden 

vooruit om het goede nieuws te melden en de komst van de vorst aan te 

kondigen. Iedereen kon zich dan voorbereiden op de blijde intocht. De 

boden zelf waren ook zeer welkom, zo lezen we in de tekst. Goed nieuws 

kunnen we altijd gebruiken, zeker als dat levens kan veranderen.  

Het nieuws vliegt ons dagelijks om de oren. Niet overal zitten we trouwens 

op te wachten. Ja, op welk nieuws zitten we eigenlijk wel te wachten? 
 

Lied: LB 435 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’  

of: LB 440 ‘Ga, stillen in den lande’ 
 

Dinsdag 14 december| Lucas 1: 46-56 

Maria is diep onder de indruk van wat haar is overkomen. Zij kan niet 

anders dan God loven en prijzen. Ze weet ook dat dit alles haarzelf ver 

overstijgt. Gods barmhartigheid laat zich met kracht zien. Alles verandert, 

voor Gods hele volk en zij – zo jong en onbeduidend als ze is mag het 

middel zijn waardoor God redding brengt.  

Ook dit is Immanuel, God met ons. God wordt mens én Hij schakelt 

mensen in om die redding zichtbaar te maken.  We hebben in deze tekst 

een lied gekregen om daarbij verwonderd te zingen.  

 

Lied: LB 157a ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ 

of: Sela, ‘Met heel mijn ziel prijs ik de Heer’ 
 

Woensdag 15 december | Genesis 25: 19-23 

Net als bij het bezoek van Maria aan Elisabet gaat het hier over een 

‘ontmoeting’ van twee ongeboren baby’s. Geen prettige ontmoeting nu. 

Rebecca wordt er moedeloos van, eindelijk zwanger en dan dít.  

God vervult het gebed van Rebecca en Isaak, maar dan op zijn manier. De 
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oudste broer zal de jongste dienen: verwachtingen worden door God soms 

bijgesteld. Dat kunnen we al biddend in zijn handen leggen. In geduld en 

in vertrouwen.  

Lied: LB 991 ‘De eersten zijn de laatsten’ 
of: LB 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ | 
LB 437 ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’ 

 

Donderdag 16 december | 1 Sam. 1: 1-20 

Dit is het verhaal van de geboorte van Samuel. Op de drempel van een 

nieuwe tijd klinkt het gebed om een kind in een onvruchtbare schoot. Juist 

als het allemaal uitzichtloos lijkt, wordt er een nieuw begin gemaakt. Want 

niet alleen Hannah voelt zich ellendig, het hele volk is er zo aan toe. Het is 

de tijd van ‘ieder deed wat goed was in eigen ogen’. En in die situatie 

bereikt de smeekbede van een eenzame vrouw de hemel en wordt in de 

vervulling van haar wens Gods reddend handelen voortgezet.  Zo werkt 

dat dus. Ook al moet je daar, net als Eli, wel eerst oog voor krijgen.  

 

Lied: LB 454 ‘De mensen die gaan in het duister’ 

 

Vrijdag 17 december| 1 Sam. 1: 27-2:10 

Hé, dit lied zijn we toch eerder tegen gekomen?  

Dat klopt, het lijkt heel erg op het lied van Maria. Als God reddend werkt, 

ontstaat er een loflied. Dat lied mag het hele leven kleuren en omvatten, 

of het nu door jezelf of een ander geschreven is. Liederen kunnen 

woorden geven aan je verlangen, verdriet, blijdschap. Blijf ze dus zingen! 

Let op (1): in vers 10 wordt al gesproken wordt over de gezalfde koning die 

God kiest. Israël had g een koning, dat komt later. Soms weten we zelf niet 

wat we verwachten moeten, maar geeft God ons daarvoor woorden in ons 

hart.  

Let op (2): Het eerst Samuel-boek begint met een lied en het tweede sluit 

met een lied af. Dat eerste lied is van de moeder van de profeet die David 

tot koning zal zalven, koning naar Gods hart. Het tweede lied is van die 

koning zelf. Het eindigt zo: ‘De HEER betoon zich trouw aan zijn gezalfde, 

aan David en zijn nageslacht, voor altijd’.  

Lied: GK 250 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’ 
of: LB 452 ‘Als tussen licht en donker’ 



Zaterdag 18 december| Johannes 1: 28-32 

Deze week begon met de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, en hun 

nog ongeboren kinderen. Johannes en Jezus hebben elkaar ongetwijfeld 

regelmatig gezien; ze waren immers familie? Maar nu ziet Johannes Jezus 

voor het eerst bevestigd in zijn rol als Messias. Hij ziet de Geest op Jezus 

neerdalen en weet: dit is echt de zoon van God!  

Je kunt veel over Jezus weten, maar als je niet uitkomt bij de belijdenis van 

Johannes, blijven hoop, geloof en verwachtingen leeg en onvervuld. Lucas 

en Johannes laten prachtige dingen zien. Met één doel: dat ook wij gaan 

zien dat Jezus de Messias, de zoon van God is. Dwars door alle 

geschiedenissen heen, hoe mooi ook, is dát wat zij willen vertellen. Het is 

een plakboek met een verhaal en dat moet verteld worden. Welke 

woorden gebruik jij daarbij?   

Lied: LB 5243 ‘Christus ging als eerste’ 
 
 

Twee spelende kleuters, net een plaatje 

uit een familieplakboek. Wie zijn het? 

Dat wordt vertelt met beelden. Engelen 

(engeltjes) op de achtergrond, het zijn 

dus geen willekeurige jochies. Links een 

offerlam. Het rechter kind draagt een 

koningsvaandel en het linker laat hem 

drinken uit een doopschelp. Het is 

duidelijk: links Johannes de Doper, 

rechts Jezus. 

 

 

nnnnnn 
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Eeuwenoude woorden 
 

 

 

 

 

 
Eeuwenoude woorden boordevol geheim, 

boeken vol verhalen: God wil bij ons zijn.  

Mirjam Maria, de Heer is nabij.  
Mirjam Maria, gezegend ben jij.  

 

Eeuwenoude woorden naar jou toegewaaid, 
goede grond gevonden, door de Geest gezaaid.  

 

eeuwenoude woorden in jouw schoot ontkiemd 
wachten in het donker, groeiend ongezien.  

 

Eeuwenoude woorden in jouw hart bewaard 

aan het licht gekomen, God geopenbaard.  
 

Eeuwenoude woorden, Allerhoogste Kracht,  

Jezus, bron van leven heb jij voortgebracht.  

Mirjam Maria, de Heer is nabij.  

Mirjam Maria, gezegend ben jij.  

 

Anneke van Wijngaarden  



 

Advent IV 
 

 
Mooi jochie, Elisabet, goed gedaan op jouw leeftijd.  

Kijk nou toch, een kleine Zacharias.  

Wat zeg je, Johannes? Ben je nog een beetje in de war?  

Hé Zacharias, zeg jij eens wat… o sorry… hier, pen en papier.  

 

Johannes is zijn naam 

 

Hij ook al?  

He, hoor je dat, hij heeft zijn stem terug!  

 

Mmm, Johannes dus, God is genadig – ja, dat kun je wel zeggen! 

Kleine Johannes, wat gaat er van jou worden? 
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Deze vierde week van de Adventstijd begint met zondag Rorate, 

genoemd naar Jesaja 45: 8, een tekst vol heftig verlangen naar redding, 

naar recht en gerechtigheid. Op deze vierde zondag van Advent is 
duidelijk om welke redding dat gaat, welk recht en welke gerechtigheid. 
Maar deze week kijken we eerst naar de geboorte van Johannes. Want 
wat aan belangrijke gebeurtenissen voorafgaat, zegt veel over die 
gebeurtenissen zelf, het geeft de toonhoogte aan om die gebeurtenissen 
te beschrijven. Daarbij komen stemmen los, het levert bijzondere 
momenten en liederen op. Die liederen nemen ons mee, geven ons 
woorden om zelf ons verlangen en onze dank uit te zingen.  
 

 

Zondag 19 december| Lucas 1: 57-64 

Negen maanden heeft Zacharias niet kunnen spreken. Stel je je eens voor 

wat dat voor hem betekend moet hebben. Je diepste wens gaat in 

vervulling, maar dat kun je vervolgens met niemand delen. Hardop 

uitspreken wat in je hart en hoofd leeft, maakt dingen die anders in je 

blijven rondzingen reëel. Maar Zacharias moet het doen met wat 

geschreven woorden. Tot vandaag. Want nu komt zijn stem weer los. Het 

kantelmoment zit in de (gehoorzame) naamgeving: Johannes zal hij heten. 

God is genadig.  

Lied: LB 317 ‘Grote God, Gij hebt het zwijgen’  

 

19 – 24 december  

 

 



Maandag 20 december| Lucas 1: 67-75 

God is genadig. Zacharias’ heeft zijn stem weer teruggekregen. En naast 

priester wordt hij nu ook profeet. Namens God mag hij heerlijke woorden 

zeggen: God bekommert zich om zijn volk.  Deze woorden hebben eerder 

geklonken, in de tijd van de Israëls bevrijding uit Egypte. Ook nu gaat het 

over bevrijding, definitieve bevrijding. God ziet naar ons om, God vergeet 

ons niet, Jezus is voor ons een reddende kracht. Laat die woorden in deze 

tijd heel dicht bij je komen; dit is waar het bij het kerstfeest om gaat. Het 

gaat hier ook over jou.  

Lied: LB 466: 1, 2 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ en ‘O kom, die Heer 
en meester zijt’  

of: LB 158a ‘God zij geloofd uit alle macht’ |  
158b ‘Een schoot van ontferming is onze God’ 

 

Dinsdag 21 december| Lucas 1: 76-79  

Hoe liefdevol spreekt Zacharias hier zijn pasgeboren zoon toe. De 

woorden “jij, kind” roepen emotie en verbinding op. Zijn hart zal 

overgelopen zijn van vreugde. Temeer nog omdat dit kind, zijn kleine net 

geboren zoontje, een belangrijke boodschapper zal zijn van de komst van 

Jezus. Hij mag mensen aan elkaar en aan God gaan verbinden, met een 

boodschap van genade, van licht en van vrede.  

Wat hier in huiselijke omstandigheden is gebeurd, zal tot zegen zijn voor 

de hele wereld. Hoe veelbetekenend is soms het kleine en alledaagse. God 

verbindt zich daaraan, en gebruikt het in zijn dienst.  

Lied: LB 466: 3 ‘Ja kom, Gij wortel Isaï’  
of: LB 459 ‘Ik breng een rechter aan het licht’ |  

Psalm 67: 1 ‘God zij ons gunstig en genadig’ |  
LB 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

 

 

 

Is het mogelijk om midden in deze angstaanjagende wereld te wonen in het huis van 

liefde en er te luisteren naar de vragen die de Heer van de liefde oproept? Of zijn wij er zo 

aan gewend geraakt in angst te leven dat wij onze oren sluiten voor de stem die zegt: 

‘Wees niet bang.’ Die geruststellende stem laat zich steeds opnieuw horen: ‘Vrees niet, 

weest niet bang’ is de stem waaraan wij het meest behoefte hebben. 
 

Henri Nouwen 
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Woensdag 22 december | Lucas 1: 65 en 66 

Hoe zouden wij reageren op dit soort gebeurtenissen? We lezen hier dat 

mensen diep onder de indruk zijn. Het zet hen aan het denken. Ze gaan dit 

kind zeker volgen, want er is iets bijzonders aan de hand! Stel je voor dat 

deze gebeurtenis vandaag op het journaal zou komen, in de regionale 

krant, op Facebook of Twitter. Hoe lang houdt onze interesse dan stand? 

Welk gevoel zou bij ons overheersen? Let op de laatste zin in dit gedeelte: 

zouden wij ook iets doorkrijgen van de machtige hand van God?  

Lied: LB 466: 4, 5 ‘Ontsluit, Gij die de sleutel zijt’  
of: LB 453 ‘Wachters van de tijd’  

 

Donderdag 23 december | Psalm 92 

Zacharias zong in zijn lied baby Johannes toe: ‘jij, kind, je zult genoemd 

worden: profeet van de Allerhoogste God. Over die God raak je nooit 

uitgezongen. Dat zie je ook in de psalmen. Deze God zet ook de toon voor 

de dichters van deze liederen. In hun liederen mogen zij onbewust 

profetische woorden spreken. Want hoe zullen Elisabet en Zacharias de 

verzen 15 en 16 gelezen hebben?  

God is de Immanuel, de God van dichtbij. Welk lied of welke psalm lijkt 

bijna over jou te gaan? Hoe zing jij de lof van de Allerhoogste God?  

Lied: LB 466: 6,7 ‘Koning der volken, heers alom’  
of: ’Psalm 98 ‘God heeft gedacht aan zijn genade’  

 

Vrijdag 24 december| Lucas 2: 1-7 

Deze week hebben er prachtige woorden geklonken in de liederen die 

werden gezongen rond de geboorte van Johannes. Na al dit ‘tromgeroffel’ 

vind de geboorte van Jezus zélf ergens achteraf plaats. Hier geen grote 

woorden of mensen die alles volgen. Deze kerstnacht zijn er een gelovige 

man en vrouw die een kind krijgen. Op de plek en de tijd die God heeft 

uitgekozen. Het grote keerpunt in de geschiedenis, van God die mens 

wordt, lijkt hier helemaal niet bijzonder. We kennen het verhaal dan vaak 

ook al van kinds af aan. Wat gebeurt hier eigenlijk? Probeer dat voor jezelf 

eens in eigen woorden te vatten.  

Lied: LB 478 ‘Komt verwondert u hier mensen’ 
of: GK 193 ‘Dit is de dag die God ons schenkt’ > 

LB 503 ‘Wij staan aan een kribbe’ 



 
 

 
Kijk ‘m nou, die kleine jongen.  

Zou hij later een goeie timmerman worden? Hij scharrelde als klein 

peutertje al in de werkplaats rond. Op een gegeven moment heb ik 

in een blok hout wat gaten geboord en daar probeerde hij dan 

stokjes in te steken. Soms ging dat wat stroef, toen heb ik ook 

maar een hamertje voor ‘m gemaakt, kon hij ze er in tikken. 

En moet je ‘m nu zien. Ik ben een ontwerp aan ’t tekenen, kijk ik 

naast me en zie dat hij ook bezig is. 

 

Is hij echt van jou, vroegen ze me in het begin wel eens. Wat mij 

betreft: jazeker, ook al begon het vreemd. Wat de engel in die 

droom van lang geleden tegen me zei draag ik altijd met me mee, 

het is een deel van mezelf geworden. 

 

Gek, als ik dit zo opschrijf komt de gedachte op: misschien moet 

ik wel zeggen: nee, hij is niet van mij, maar ik ben wel van hem. 
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Vier weken lang hebben we naar het kerstfeest uitgekeken. Vandaag is 

het feest: Vandaag is Christus geboren.   

En we blijven vooruitkijken. Na kerst gaat het leven verder. Daarom 
kijken we ruim een week lang rond in de omgeving van de kribbe. We 
zien wat Johannes, Maria en anderen meenemen en we stellen steeds 

weer de vraag: wat neem jij mee? Wat neem je mee voor het leven na 

kerst? Voor alle dagen van het leven die volgen?  

 

 
1e kerstdag, zaterdag 25 december | Johannes 1: 1-18 

Over dezelfde gebeurtenis kunnen twee mensen een heel verschillend 

verhaal vertellen. Zo is het ook bij deze Gebeurtenis met een hoofdletter. 

Lucas vertelde het verhaal met veel aandacht voor de menselijke kant. 

Waar en wanneer gebeurde het? Wie waren er bij? Hoe waren de 

omstandigheden? Van zijn verhaal nemen we in ieder geval mee dat Jezus 

een echt mens geworden is. Helemaal zoals wij. 

Johannes heeft heel weinig aandacht voor deze menselijke kant. Maar wat 

we van zijn verhaal meenemen is de start in de hemel. De menswording 

van Gods Zoon die tegelijk God bleef. De baby die bij het opgroeien liet 

zien hoe God was, vol goedheid en waarheid. Hier zien we de glorie van 

kerst. Wat neem je hiervan mee?  
 

Lied: LB 477: 1,3 ‘Komt allen tezamen’ 
of: HH 140 ‘In de donkere nacht verschijnt een licht’ 

 

 

25 december   – 2  januari 



2e kerstdag, zondag 26 december | Lucas 2: 8-20 

Wat neem je mee?  

Wat nemen die herders mee van dit alles? Ze hebben een engel dingen 

horen zeggen die geen mens eerder gehoord heeft. En ze hebben het 

gezien, ze weten het allemaal na te vertellen. Wat ze er van begrepen 

hebben? Wat ze er van meenemen? Luister: ze loofden en prezen God.  

Hoor je ook wat Maria er van meeneemt? Zij is stil. Ze denkt er over na, ze 

bewaard al deze woorden in haar diepste zelf, haar hart. Ook dat is iets 

om mee te nemen van kerst. Net als Maria: in je hart. 
 

Lied: LB 468 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’ 
of: HH 151 ‘Rise up shepherds’ | HH 158 ‘Wij zijn de herders’ 

 

maandag 27 december | Spreuken 4: 3-9 

Maria bewaarde de woorden van de herders in haar hart en bleef er over 

nadenken. Dat is wat ze meeneemt. De negen maanden waarin ze haar 

Zoon droeg zijn voorbij. Maar de woorden over Hem draagt ze de rest van 

haar leven mee.  

Hoe werkt dat? De spreukendichter legt uit dat je in de woorden van Jezus 

wijsheid liefhebt. Je koestert ze. Je overdenkt ze met liefde. Alles wat je 

van Jezus weet is kennis om van te houden. Neem dat mee. 

 

Lied: Psalm 111: 2,6 ‘Des Heren doen is majesteit’ 

 

dinsdag 28 december | Lucas 2: 22-35 

Wat Simeon meeneemt van dit moment met Jezus is voor hem heel groot. 

Zo groot dat hij het niet erg vindt als hij nu moet sterven. Hij heeft het 

hoogtepunt van zijn leven meegemaakt.  

Wat is dat grote dat Simeon hiervan meeneemt? Hij heeft ervaren hoe 

trouw God is als Hij iets beloofd heeft.  Als je dat meeneemt van het 

kerstverhaal, dan kun je vertrouwen dat Hij er ook voor jou zal zijn.  

 

Lied: LB 159 a,b of c (Lofzang van Simeon) 

 

woensdag 29 december | Lucas 2: 36-38 

Jozef en Maria zijn naar Jeruzalem gekomen om hun kind aan God voor te 

stellen. Maar in de tempel laat God het omgekeerde gebeuren: Hij stelt 

zijn Zoon voor aan de mensen. Hanna neemt dit mee en gaat er royaal van 
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uitdelen. Wat je van Jezus meekrijgt, ontvang je om door te geven. 

 

De bijbel vertelt overigens niet wát Hanna van deze gebeurtenis 

meeneemt. Neem eens de tijd om er over na te denken (alleen of samen) 

wat deze vrouw meeneemt. 

 

Lied: GK 192 ‘In de lente van mijn leven’ 

 

donderdag 30 december | Lucas 2: 39-40 

Wat krijgt Jezus mee bij het opgroeien?  

Het evangelie vertelt er opmerkelijk weinig van. Hij groeide op, werd sterk 

en wijs. Maar het meest opvallende bewaart Lucas voor het laatst: Gods 

genade rustte op Hem. Hij ontvangt wat Hij later zelf zal uitdelen. Dit Kind, 

dat leeft van Gods genade, zal later tegen Paulus en tegen ons zeggen dat 

we niet meer nodig hebben dan Gods genade. Zijn genade is genoeg.  
 

Lied: LB 489 ´Komt ons in diepe nacht ter ore´ (zie couplet 2 r. 5-8) 
of: H. Schütz, Aber das Kind wuchs… (slot Weihnachtshistoria)1  

 
Oudjaar, vrijdag 31 december | Jozua 1: 1-9 

Nu we vandaag voor een drempel staan even een stap terug in de tijd.  

De oudste naamgenoot van Jezus die we kennen stond ook voor een 

drempel. De bemoediging die Hij van de HEER krijgt is door de jaren en de 

eeuwen heen steeds weer herhaald en voor veel mensen tot steun 

geweest: ‘Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets 

weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God 

staat je bij.’  

Neem dat mee in het nieuwe jaar. 

Een goede jaarwisseling gewenst.  
 

Lied: LB 511: 1,2,5,7 ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ 
 

Nieuwjaar, zaterdag 1 januari 2022 | Lucas 2:21 

Wat nemen we mee in dit nieuwe jaar? Vandaag, acht dagen na kerst, 

horen we welke naam Gods Zoon meekrijgt: Jezus.  ‘Verlosser’ betekent 

het. Dat is zijn opdracht. Heel zijn leven staat in dat teken. Heel ons leven 

 
1 Dit muziekfragment begint met Matteüs 2:21-23 en gaat daarna verder met vs. 40 van Lucas 2.  

https://open.spotify.com/track/1JuFLDOUZMBviruDePj15T


ook. Anno Domini 2022, een jaar van onze Heer. We hebben een God die 

alles in zijn macht heeft. Hij is Verlosser. 

 

Lied: LB 512: 1,2,5 ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’ 

 

Epifanie, zondag 2 januari | Matteüs 2: 1-12 

Wat nemen de magiërs mee? Zelf hadden ze schitterende cadeaus voor de 

pasgeborene in hun bagage. Maar wat nemen ze mee naar huis als ze 

Gods Zoon gezien en aanbeden hebben? De bijbelschrijver weet het niet 

en hij lijkt het ook niet belangrijk te vinden. Het verhaal heeft een open 

einde. Matteüs prikkelt zijn joodse lezers: waar blijven jullie? Deze niet-

joden aanbidden Jezus. Waar blijven jullie? Wat nemen jullie mee?  

 

Lied: Psalm 72: 5,6,10 ‘ ’t Woestijnvolk buigt voor hem in vreze’  
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We three kings of Orient are; bearing gifts we traverse afar,  

field and fountain, moor and mountain, following yonder star. 

O star of wonder, star of light, star with royal beauty bright,  

westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. 

Born a King on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again,  

King forever, ceasing never, over us all to reign. 

Frankincense to offer have I; incense owns a Deity nigh;  

prayer and praising, voices raising, worshiping God on high. 

Myrrh is mine; its bitter perfume breathes a life of gathering gloom;  

sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone-cold tomb. 

Glorious now behold him arise; King and God and sacrifice:  

Alleluia, Alleluia, sounds through the earth and skies. 

O star of wonder, star of light, star with royal beauty bright,  

westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. 

 

Zie ook  het inspiratie- en ideeënboekje                   Luister dit lied 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx35_DRIZ8g


 

 

 

Zeg ja 
 

 

 

Zeg ja tegen verrassingen 

die je plannen doorkruisen,  

je dromen en grote idealen verjagen 

en je dag er heel anders doen uitzien.  

Misschien geven ze wel je leven  

een heel nieuwe wending.  

Het is niet toeval,  

het is niet het ‘lot’,  

hier is meer aan de hand.  

Geef je hemelse Vader de vrijheid  

om zelf het verloop van je dag te 

bestemmen. 
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Wonder boven wonder 

 

Heer, 

iedere geboorte is een wonder 

maar wonder boven wonder 

is de geboorte van uw Zoon. 

Zo diep de schepping ingedreven, 

met het geschapene verweven, 

een schepsel totterdood. 

Gij zijt zo wonderlijk en goed, 

Uw lieve Zoon werd vlees en bloed, 

Hij deelt ons duister leven. 

Nu komt het, Heer, met ons terecht, 

wij kinderen, dankzij uw knecht 

en in het licht geheven!  

www.steunpuntliturgie.gkv.nl 

 


