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Kom tot ons, de wereld wacht 
In verwachting  

 
 

In het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament ontmoeten we veertig 

mannen en vijf vrouwen. Het geslachtsregister waarmee Matteüs zijn evangelie 

begint vermeldt hen als voorouders van Jezus. Dat in zo’n geslachtsregister 

voorvaderen genoemd worden is gebruikelijk. Opmerkelijk is het dat de 

evangelist ook vijf moeders noemt: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria. Is 

het omdat Jezus’ komst de positie van de vrouw eervoller maakt? In ieder geval 

is het opmerkelijk dat ieder van de vijf vrouwen een spannend moment in de 

geschiedenis markeert. De weg naar de beloofde wereld-verlosser lijkt dood te 

lopen, maar onverwacht biedt God een nieuwe opening.  

Ook is het opmerkelijk dat tussen veertig joodse voorvaderen van Jezus Tamar, 

Rachab, Ruth en Batseba als buitenlandse vrouwen genoemd worden. Terwijl 

de wereld nog moet wachten op de vervulling van Gods belofte voor alle 

volken, krijgen de eerste niet-joden al een ereplaats in Gods volk.  

In het nieuwe liturgisch jaar, van 1 december 2013 tot 23 november 2014, staat 

het evangelie van Matteüs op het Oecumenisch leesrooster. Dit evangelie 

maakt de beweging van een begin in de joodse wereld (1:1-17) naar een 

wereldwijd slot (28:18). De vier buitenlandse moeders van Jezus laten zien dat 

God al van meet aan alle volken op het oog had. 

 

De komende vijf weken lezen over de vijf moeders van Jezus. We zien Gods 

trouw in de zwakheid van mensen en Gods kracht die wereld zoekt. 

Naast de Bijbelgedeelten over deze vrouwen staan teksten op het rooster die 

traditioneel op de adventszondagen gelezen worden en in het Oecumenisch 

leesrooster vermeld worden. 

  



Advent I 

 

 

 

 

Kom tot ons, de wereld wacht.  

Heiland, kom in onze nacht,  

licht dat in de nacht begint  

kind van God, Maria’s kind. 

 

Kind dat uit uw kamer klein 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held 

 

 

 

 

 

Gij daalt van de Vader neer,  

tot de Vader keert Gij weer 

die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts weer opgestaan.  

 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht.  

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht.  

 

Lof zij God in ’t hemelrijk,  

Vader, Zoon en Geest gelijk,  

nu en overal altijd,  

nu en tot in eeuwigheid. 

Martin Luther/Jan Willem Schulte Nordtholt 

Liedboek 1973 gez. 122 | Liedboek 2013 gez. 433 

 

 

 

 

Zondag 1 december | Genesis 11:27-12:3 

‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon 

van Abraham.’ (Matteüs 1:1) 

Matteüs neemt ons, voor het begin van zijn verhaal over Jezus, mee naar 

oude tijden. Na de torenbouw van Babel zijn de volkeren over de wereld 

verspreid. Vervreemd van elkaar én van God. In die tijd maakt God een 

nieuw begin met één man. Hij heeft daarbij alle volken op het oog. ‘Door 

jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden’ is een goede 

vertaling van Genesis 12:3 (vgl. Galaten 3:8). Dat is waar God, vanuit dit 

kleine begin, met kracht naar toe wil. Een klein lichtje in een donkere 

wereld. 
 

Maandag 2 december | Jesaja 2:1-5 

‘Alle volken zullen daar samenstromen…’ (Jesaja 2:2) 

God, die al aan Abraham de belofte gegeven heeft van zegen voor alle 

volken, houdt het verlangen daarnaar levend door profetieën als Jesaja 
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2. Let er op wat Gods goede toekomst voor alle volken gaat inhouden: 

God leren kennen, zijn weg gaan, zijn gerechtigheid en vrede ervaren. Sta 

er bij stil hoeveel er gaat veranderen. 
 

Dinsdag 3 december | Genesis 38:1-11 

‘In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers…’ (Genesis 38:1) 

Gods nieuwe begin lijkt op niets uit te lopen. In het gezin van Abrahams 

kleinzoon Jakob gaat de ene na de andere zoon de verkeerde weg op. 

Ruben, Simeon, Levi, en nu ook Juda. Hij vervreemdt van het mooie 

nieuwe begin wat God met Abraham gemaakt had. En bij zijn zonen gaat 

het verder. Als er niets gebeurt, loopt de weg van Gods belofte dood bij 

Genesis 38:11.  
 

Woensdag 4 december | Genesis 38:12-19 (20-26) 27-30 

‘Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres.’ (Genesis 

38:29) 

Op een onverwachte manier komt er een doorbraak. Het is een 

doorbraak voor Tamar omdat zij nu toch een zoon krijgt. Twee zelfs. Het 

is ook een doorbraak voor Juda, hij erkent zijn schuld tegenover Tamar. 

Tamar wordt door God ingezet om Juda tot deze belijdenis te brengen en 

de weg te openen naar de Redder van de wereld. Ook al kan ze moeilijk 

trots geweest zijn op wat ze deed, in haar optreden is iets van de 

komende Redder te zien. 
 

Donderdag 5 december | Genesis 43:1-14 

 ‘Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor de jongen… Hoe zou ik 

immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het 

verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zou doen, niet kunnen aanzien’ 

(Genesis 44:32,34) 

De zwangerschap van Tamar heeft een grotere doorbraak gebracht dan 

op het eerste gezicht bleek. Juda is echt veranderd. Door zich borg te 

stellen voor Benjamin redt hij het gezin van Jakob, het begin van Gods 

nieuwe volk. 
 

Vrijdag 6 december | Matteüs 1:1-3 en24:29-33 

 ‘…en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier 

windstreken bijeen brengen…’ (Matteüs 24:31)  

Het is een lange weg van Tamar naar de uitverkorenen die uit alle 

windstreken van de aarde bijeen gebracht zullen worden. Maar het 

lichtpuntje dat in de geschiedenis van Tamar opflakkert, geeft 

vertrouwen voor de toekomst. 
 



Zaterdag 7 december | Romeinen 13:8-14 

 ‘het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de 

redding is ons meer nabij…’ (Romeinen 13:11) 

Een Bijbelgedeelte dat veel in de eerste adventsweek gelezen wordt. 

Terecht, het heil komt steeds dichterbij. Je ziet die beweging in de weg 

van Tamar naar vandaag. Die beweging is er ook in je eigen leven. De 

nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Dat geeft richting aan je manier 

van leven. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Leid me, lief licht, door het duister rondom mij, 
wijs Gij de weg. 

De nacht is donker en het huis is ver, 
wijs Gij de weg. 

Belicht mijn schreden. Nee, ik vraag U niet 
de horizon te zien. Eén schrede is genoeg. 

 

Zo was ik niet altijd, noch vroeg ik U 
de ware weg. 

Ik koos en vond hem zo graag zelf; maar nu, 
wij Gij de weg. 

Ik hield van schittering. Ondanks mijn vrees 
dreef mij mijn trots. Gedenk die jaren niet. 

 

Zo lang waart Gij mijn heil. Ook nu toont Gij mij 
voorts de weg. 

Door hei en ven, langs rots en vloed, tot weer 
de morgen gloort, 

en mij ’t gelaat der engelen tegenlacht, 
een poosje mij ontgaan, maar steeds geliefd gebleven.  

 

John Henry Newman 
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Advent II 
 

 

 

 

 

Kom zing het lied van Eva,  

de bron vol levenskracht,  

en zing het lied van Sara 

die moeder wordt en lacht 

en zing het lied van Hanna  

die God bestormt met haar gebed 

en zing omdat Maria 

Gods woord ter wereld brengt. 

 

Kom zing het lied van Sifra 

en Pua, die ’t bevel  

om jongetjes te doden  

teniet doen bij de Nijl 

en zing het lied van Mirjam:  

in zee komt paard en ruiter om 

en zing het lied van Ester 

die massamoord voorkomt.  

 

Kom zing het lied van Tamar  

die opkomt voor haar recht 

en zing het lied van Rachab 

en haar geloofsgevecht 

 en zing met Ruth uit Moab: 

in uw gemeente ben ik thuis,  

en zing ook van Batseba 

die meebouwt aan Gods huis. 

 

Kom zing het lied van Anna 

die uitziet naar het kind 

en zing het lied van Marta 

die Jezus volgt en dient 

en zing van de Maria’s 

die steeds Hem hebben bijgestaan 

en op de hemelbruiloft 

aan Jezus’ tafel gaan.  

Ria Borkent 

Liedboek 2013 gez. 738 

 

 

 

 

 

 

Zondag 8 december | Genesis 15:1-6, 12-16 

 ‘Kijk eens naar de hemel en tel de sterren als je dat kunt’ (Genesis 15:5) 

De sterren die God aan Abraham liet zien, geven licht in de donkere 

dagen voor kerst. God die de melkwegstelsels vol van sterren maakte, zal 

ook zorgen dat Abraham een groot geestelijk nageslacht zal krijgen uit 

alle volken van de wereld. Ook deze week zien we er weer een voorbode 

van: Rachab. Maar voorlopig iets heel anders: in het land waar Abraham 

als vreemdeling leeft, gedragen de autochtonen zich zo gruwelijk dat God 

ze over enkele generaties gaat uitroeien. Abrahams nageslacht zal ze 

uitroeien en het land in bezit nemen. 
 



Maandag 9 december | Jozua 2:1-7 

 ‘…ze zullen onderdrukt worden, vierhonderd jaar lang… want pas dan 

hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is.’ 

(Genesis 15:13,16) 

De vierhonderd jaren zijn om. De maat is vol. Abrahams nakomelingen 

gaan op bezoek bij iemand die er alles mee te maken heeft, met de 

zonde van de Kanaänieten. Of moeten we deze prostituee  

veel meer als een slachtoffer zien; het is geen beroep dat je uit vrije wil 

kiest. Het past helemaal in de verziekte samenleving dat deze vrouw zo 

in haar levensonderhoud moet voorzien. Maar, ze valt op door haar 

moed.  
 

Dinsdag 10 december | Jozua 2:8-21 

 ‘Ik weet dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Zweer me dan, dat 

jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen’ (Jozua 2:9,12) 

God heeft grote plannen met het nageslacht van Abraham. Maar ze staan 

nu voor een stap die veel moed vraagt. Veertig jaar geleden is alles daar 

op afgebroken, ze durfden het niet land binnengaan. Na veertig jaar 

rondzwerven door de woestijn geeft God een tweede kans. Zullen ze het 

nu aandurven? Of breekt alles definitief af? De moed van Rachab geeft 

moed. God maakt deze prostituee tot een vruchtbare moeder van geloof 

in Israël. 
 

Woensdag 11 december | Jozua 6:20-25 

‘Door het geloof ontving Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is 

ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen’ 

(Hebreeën 11:31) 

Terwijl God de muren van de stad Jericho laat instorten spaart God 

Rachabs huis. Zo geeft Hij zelf haar een plaats in het nageslacht van 

Abraham. Door het geloof, zoals miljoenen haar zullen volgen. Het wordt 

een grote verandering in haar leven. De ex-prostituee trouwt met 

Nachson, een man uit een vooraanstaande familie in Juda. Zo wordt ze 

helemaal in Gods volk opgenomen. ‘Salmon verwekte Boaz bij Rachab’ 

vermeldt Matteüs 1:5. Zo wordt ze moeder van de Heiland, die de 

hoeren en tollenaars voorop ziet gaan in Gods koninkrijk. 
 

Donderdag 12 december | Matteüs 21:28-32 

 ‘en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het Koninkrijk van God.’ 

(Matteüs 21:31) 

Veel latere collega’s van Rachab volgen haar weg: ze laten zich door 

Johannes overtuigen van hun zonde, van Gods oordeel en van Gods 

genade. Zij gaan daarin voorop. Juist wie beseft van genade te moeten 
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leven, vindt de weg naar Gods koninkrijk. Ze zijn een voorbeeld voor 

wetsgetrouwe joden en voor ons. Ook in Advent 2013 is de prediking van 

Johannes de weg naar Jezus. 
 

Vrijdag 13 december | Romeinen 15:4-13 

 ‘ en om de beloften aan de aartsvaders te vervullen...’ (Romeinen 15:8) 

Zondag lazen we Gods belofte aan Abraham: een groot geestelijk 

nageslacht uit alle volken, als de sterren in de nacht. We zagen een begin 

van de vervulling van die belofte in het leven van Rachab. God zelf gaf 

haar een plek in zijn volk. Volgende week zullen we zien hoe Rachabs 

zoon Boaz in die lijn verder gaat. Door Rachabs zoon Christus mogen ook 

wij bij Gods volk horen, als we Rachab volgen in haar geloof. Lees en 

overdenk vers 13 nog eens en bidt met Paulus mee. 
 

Zaterdag 14 december Jesaja 11:1-10 

 ‘Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn’ 

(Jesaja 11:10) 

We begonnen deze week met de sterren in de nacht. We eindigen 

vandaag met uitzicht op de schitterende, stralende stad van de Messias. 

We worden meegenomen in een beweging naar vrede, eerlijkheid, geen 

oordelen op uiterlijke schijn. Met de nakomeling van Isaï mag je op weg 

naar een toekomst waar je afkomst, je beroep en je zonde er niet meer 

toe doen. Realiseer je wat dat vandaag betekent voor je omgang met 

anderen. 
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Advent III 
 

 

 

 

 

 

 
 

SAPIENTIA – WIJSHEID 

O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 

Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,  

op aarde plant het kwaad zich voort,  

de waanzin voert het hoogste woord.  

O kom, o kom Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël 

 
ADONAI – HEER EN MEESTER 

O kom, die Heer en meester zijt,  

verschijn ons toch in majesteit! 

Verlichte wolk en lopend vuur, 

zo waart Gij eens op aarde hier.  

O kom, o kom, Emmanuël!  

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
RADIX JESSE – WORTEL VAN ISAÏ 

Ja kom, Gij wortel Isaï,  

verlos ons van de tirannie,  

van alle goden dezer eeuw, 

o herder, sla de boze leeuw!  

O kom, o kom Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël.  

 
Clavis David – Sleutel van David 

Ontsluit, Gij die de sleutel zijt,  

die opendoet en niemand sluit,  

het huis van dood en duisternis 

waarin uw volk gekluisterd is! 

O kom, o kom Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël.  

 

ORIENS – OPGANG UIT DEN HOGE 

Daag op, o grote dageraad, 

licht aan, wij zijn ten einde raad,  

verjaag de nacht van onze nood 

en maakt uw toekomst rozerood! 

O kom, o kom Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël. 

 
REX GENTIUM – KONING VAN ALLE VOLKEN 

Koning der volken, heers alom 

en, eerste van de aarde, kom! 

Gij hoeksteen, maak ons samen één,  

Verzamel allen om U heen! 

O kom, o kom Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israel. 

 
EMMANUEL – GOD-MET-ONS 

Emmanuël, bewijs uw naam! 

Wees uw belofte, neem ons aan 

Zegen het volk dat vrede wil,  

Maak Israël gerust en stil.  

O kom, o kom Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël.  

 

 

 

 

 

 
 

Willem Barnard 

Liedboek 2013 gez. 466 

 

  

 

Wijsheid: Spr.  8: 1-16| Heer: Deut. 10: 17-21 | Wortel van Isai: Jesaja 11: 1-10 | Sleutel van David: Jesaja 22: 20-

22| Opgang uit de hoge: Mal. 3: 20 | Koning van alle volken: Jeremia 10: 6-7 | God met ons: Jesaja 7: 14 



Zondag 15 december | Filippenzen 4:4-9 

 ‘De Heer is nabij’ (Filippenzen 4:5) 

‘Gaudete’ is de traditionele naam voor de derde adventszondag, ‘Wees 

blij’. De naam is ontleend aan Filippenzen 4:4-9. Wat maakt je blij? Dat 

de Heer nabij is. Denk daarbij aan de viering van zijn geboorte die 

dichterbij komt. Ook zijn tweede komst komt dichterbij. En denk ook aan 

zijn komst in je hart. Hoe donker het is, hij komt met uitzicht, met geloof, 

met een verlangen voor hem te leven. We zien het deze week in de 

donkere tijd waarin Ruth leefde. 
 

Maandag 16 december | Rechters 17:1-6 

 ‘In die tijd was er geen koning in Israël’ (Rechters 17:1-6) 

Als dit geen donkere tijd is… Iedereen doet wat goed is in zijn eigen ogen. 

Het stukje van vandaag is het begin van een lange opsomming 

misstanden onder het volk wat God bedoeld heeft om tot een zegen te 

zijn voor alle volken. Opnieuw dreigen Gods mooie plannen op niets uit 

te lopen. En toch: wees blij, want de Heer is dichtbij. De koning komt er 

aan. 
 

Dinsdag 17 december | Ruth 1 

 ‘uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.’ (Ruth 1:16)  

Een prachtig verhaal brengt deze derde adventsweek licht in de 

duisternis. In een wereld die beheerst wordt door honger, dood en door 

zwak geloof klinkt uit de mond van een buitenlandse vrouw een 

krachtige geloofsbelijdenis. Deze belijdenis geeft haar een plaats in Gods 

volk en in Gods plan voor de toekomst. 
 

Woensdag 18 december | Ruth 2 

 ‘…de HEER, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt 

gezocht’ (Ruth 2:12) 

De God van Israël laat zijn goedheid ervaren. Niet alleen door weer graan 

te laten groeien, maar ook door de prachtige wet die de boeren verplicht 

iets voor de armen te laten staan. Gods barmhartige leefregels zijn een 

weldaad voor Ruth en voor heel de wereld. 
 

Donderdag 19 december | Ruth 3 

 ‘In heel jullie land moet voor grond altijd het lossingsrecht blijven 

gelden.’ (Leviticus 25:24) 

In de donkere dagen klinken blije klanken. Op de dorsvloer gaat het 

vrolijk toe. Er is graan in overvloed. En opnieuw zien we een mooie 

leefregel waarin God zijn goedheid laat zien. Als iemand zijn land is kwijt 

geraakt kan het teruggekocht worden. Losser wordt het familielid 
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genoemd wat de grond terugkoopt. In deze figuur zie je Gods goedheid. 

Boaz wil als losser optreden voor Ruth. De Heer is dichtbij. 
 

Vrijdag 20 december | Ruth 4 

 ‘Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, 

de koning.’ (Matteüs 1:5,6) 

Het verhaal van Ruth, vol van mooie momenten, eindigt prachtig. 

Prachtig voor Ruth, Naomi, Boaz en hun vrienden, maar niet alleen voor 

hen. De mannen in de stadspoort herinneren aan Tamar en de doorbraak 

(Peres) die de Here gaf. Hij maakt de belofte waar die hij aan Abraham 

deed: een groot internationaal volk onder Gods zegen. Het slot van het 

boek laat zien hoe het huwelijk van Boaz en Ruth hieraan bijdraagt. Het 

opent de weg naar de geboorte van David, de koning van Israël en Jezus 

de koning van alle volken. 
 

Zaterdag 21 december | Matteüs 3:1-12 

 ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij’ (Matteüs 3:2) 

In de donkere dagen voor Ruth was er geen koning in Israël. Iedereen 

deed wat goed was in zijn eigen ogen. Door het huwelijk van Ruth kwam 

het koninkrijk van God dichterbij. Het vraagt om inkeer en om vruchten 

die bij een nieuw leven passen. Aan welke vruchten denk je nu we in de 

afgelopen week de geschiedenis van Ruth gelezen hebben? 

  



Advent IV 
 

 

 

 

 

 

 

Er is uit ’s werelds duistere wolken  

een groot licht stralend opgegaan –  

wie wonen in het diepste donker  

zij zullen in het zonlicht staan.  

Glorie aan God, de overwinning  

is ongekend, de vreugde groot;  

de aarde jubelt – hoor ons zingen:  

wij delen in een rijke oogst.  

 

De loden last die op ons drukte,  

de stang, het juk, ons ongeluk,  

de zweep, de stok die diep deed bukken,  

verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,  

verbrand de laarzen der soldaten  

en elke mantel rood van bloed,  

geen wapentuig meer door de straten –  

de velden vol van overvloed.  

 

Godlof, een kind is ons geboren,  

een held zal onze koning zijn,  

die raadsman, God-met-ons zal heten –  

die zoon zal ons tot vader zijn!  

Vorst die met vrede ons wil kronen  

van nu af tot in eeuwigheid,  

de Eeuwige zal hem doen tronen  

op recht en op gerechtigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andre Troost 

Liedboek 2013 gez. 482 

 

 

 

Zondag 22 december | 2 Samuël 11:1-14 

 ‘Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van 

Uria’ (Matteüs 1:6) 

In Matteüs 1 bereiken we een voorlopig hoogtepunt. In de lijst van 

voorouders van Jezus steekt David er duidelijk boven uit. Als enige wordt 

zijn hoge positie genoemd: ‘David, de koning’. Tegelijk staan we bij een 

dieptepunt in Davids leven. Wonderlijk hoe Gods weg ondanks onze 

dieptepunten verder gaat. 
 

Maandag 23 december | 2 Samuël 11:26-27 12: (1-10) 11-15, 24-25 

 ‘nam David haar bij zich aan het hof.’ 

Opnieuw een buitenlandse die opgenomen wordt in het nageslacht van 

Abraham. In haar geval lezen we niet over haar geloof, over een bewuste 

keuze voor de Heer en zijn volk. Alle aandacht valt in deze geschiedenis 

op Gods genade voor zondaren. Batseba mag in het geslachtsregister van 
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Jezus niet ongenoemd blijven. Haar plaats laat zien dat zien dat er in 

Gods plan een ereplaats is voor zondaren. Door Gods genade komt alles 

op zijn kop te staan. Dat heeft Jezus in zijn menselijke genen. 
 

Dinsdag 24 december | Psalm 51 

 ‘Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren 

tot u.’ (Psalm 51:15) 

De toon van deze psalm is zo donker als de dagen voor kerst zijn. David 

beseft hoe diep en hoe breed de zonde is. Je merkt dat vergeven voor 

God geen automatisme is. Zo te horen is David zelfs bang dat God hem 

de Heilige Geest zal ontnemen en hem als gezalfde koning zal verwerpen. 

Opnieuw dreigt Gods plan met Israël en de andere volken door te lopen. 

Maar Gods genade brengt ook nu een doorbraak. In deze donkere psalm 

lezen we over ‘witter worden dan sneeuw’, over ‘blij zijn en juichen’. Het 

is dit licht dat in de wereld doorbreekt in de kerstnacht. Om wereldwijd 

verdwaalden en zondaars op de weg van Gods genade te leiden. 

 

  



Kerst 
 

 

 

 

Z ing een nieuw lied voor God de Here,  

zing, zing de Heer, zing,  

zing de Heer 
 

Liedboek 2013 gez. 98a 

 

 

 

Woensdag 25 december | Matteüs 1:18-25 

 ‘Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, 

die Christus genoemd wordt.’ (Matteüs 1:16) 

Vier vrouwen zijn we tegengekomen in Matteüs 1. Steeds op een 

moment dat de weg naar Gods mooie toekomstplan leek dood te lopen. 

Op een onverwachte manier schakelde hij een vrouw in om toch weer 

door te gaan. Dat is zeker het geval bij de vrouw van Jozef. We lezen niet 

dat Jozef Jezus verwekte, maar dat bij Maria Jezus werd verwekt. Achter 

dat kleine verschil gaan spannende maanden in het leven van Jozef en 

Maria schuil. En een heel bijzondere opdracht, die beiden van de engel 

krijgen. Achter dat kleine verschil zit Gods genade, hij maakt een heel 

nieuw begin. Mensen kunnen de redding voor Gods volk en alle volken 

niet brengen, steeds weer loopt het dood. Maar dit goddelijke kind van 

Maria is de ultieme doorbraak.  
 

Donderdag 26 december | Lucas 1:26-38 

 ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ 

(Lucas 1:26-38) 

Dit verandert alles: als er gebeurt wat de Heer heeft gezegd. Dit 

verandert alles in het leven van Maria en in het leven van miljoenen. 

Door Maria’s dienstbaarheid. Maar vooral doordat alles wat de Heer 

tegen haar gezegd heeft zo groot is. Een koningschap als dat van David. 
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Maar dan door een koning die niet alleen zoon van David is, maar ook 

Zoon van God. Een eeuwige koning. Dat gaat alle beperkingen te boven. 
 

Vrijdag 27 december | Lucas 1:46-55 

 ‘Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn 

nageslacht...’ (Lucas 1:55) 

Vier weken geleden lazen we over die barmhartigheid. Keer op keer 

herinnert God het zich. Niet alleen de woorden die hij gesproken heeft, 

maar ook de liefde van zijn hart. Daar ging kracht vanuit. In de dagen van 

Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Maar nog veel sterker in de dagen van 

Maria. Jezus is de vleesgeworden barmhartigheid van God jegens ons. 
 

Zaterdag 28 december | Lucas 2:15-20 

 ‘maar Maria bewaarde al deze woorden en bleef er over nadenken.’ 

(Lucas 2:19) 

Niet alleen in haar lichaam heeft Maria ruimte gemaakt voor Gods Zoon. 

Haar geest neemt alle woorden over hem in zich op. Ze maakt er ruimte 

voor. Ze laat die woorden in haar gedachten rondgaan en blijft dat maar 

doen. Meditatie, overdenking zou je kunnen zeggen. 

 
  



Zondag na Kerst 
 

Wat heeft Maria ons bewaard,  

van toen Hij werd ontvangen? 

‘Toen heeft mij God geopenbaard:  

de maagd wordt zwanger en zij baart.  

Dit heb ik in mijn hart bewaard:  

van zijn woord werd ik zwanger.’ 

 

Wat van toen zij uit Nazaret 

zich naar Judea spoedde? 

‘Hoe juichte toen Elisabet: 

Gezegend zijt gij, vrouwe, met 

uw vrucht! O waaraan dank ik het,  

dat komt mijns Heren moeder!’ 

 

Wat heeft Maria ons verteld 

van toen Hij was geboren?  

‘De herders lieten in het veld 

hun wacht, zij kwamen toegesneld 

en hebben ’t hemels lied gemeld 

dat voortzong in hun oren.’ 

 

Wat van toen Simeon Hem dicht 

heeft aan zijn hart gehouden?  

‘Gij laat, Heer, naar uw woord uw knecht 

in vrede gaan, nu hij uw licht 

voor aller volken aangezicht,  

in heerlijkheid aanschouwde!’ 

 

En wat verhaalde zij ons nog 

van toen Hij kind was later? 

‘Toen wij Hem misten op de tocht,  

vroeg Hij: Wat hebt gij Mij gezocht?  

Want ik moest doen, gij wist dat toch,  

de dingen van mijn Vader.’ 

 

Wie heeft van zo nabij gehoord,  

wat God sprak tot de aarde? 

Maria, moeder van het woord, 

spreekt ook in onze oren door 

wat zij van God ontving in ’t oor 

en in haar hart bewaarde.  

Muus Jacobse 

Liedboek 2013 gez. 739 

 

 

 

 

Zondag 29 december | Lucas 2:22-35  
 ‘…en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden’ (Lucas 2:35) 

Welk mens heeft de pijn van Jezus’ lijden zo dichtbij gevoeld als juist zijn 

eigen moeder Maria? Vanaf de dag dat er geen plaats was voor zijn 

geboorte tot de dag dat ze hem zag sterven aan het kruis. Zijn pijn deed 

ook haar pijn. Zo gebeurt wat Simeon profeteerde. Maar Simeon zei 

meer. Het Licht zal wereldwijd stralen, profeteerde hij. God vervult zijn 

belofte aan Abraham. 
 

Maandag 30 december | Matteüs 12:46-50 

 ‘…wie de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en 

moeder’ (Matteüs 12:50) 
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Moeder zijn van Jezus. Het lijkt iets om jaloers op te zijn, zo dicht bij Hem 

te mogen staan. Toch bezorgt dit moederschap Maria ook veel pijn, ook 

nu weer. En er echter is nog een andere kant: iedereen die de wil van 

Jezus’ vader doet mag bij zijn gezin horen.  
 

Dinsdag 31 december | Lucas 11:27-28 

 ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven’ 

(Lucas 11:28) 

Een vrouw uit het publiek is onder de indruk van Jezus. Ze voelt zich 

jaloers op zijn moeder: je baarmoeder negen maanden vol van hem, bij 

het voeden die lippen waaruit nu zoveel moois klinkt aan je borst. Zoals 

Jezus lippen aan Maria’s borsten zogen, zo mag jij aan zijn lippen hangen. 

En zoals hij negen maanden Maria’s baarmoeder vulde, zo wil hij 

levenslang jou hart vullen en je leven beheersen. 

Alvast een gelukkig 2014! 
 

Woensdag 1 januari | Handelingen 4:8-12 

 ‘Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden kreeg 

hij de naam Jezus…’ (Lucas 2:21) 

1 januari is niet alleen de eerste dag van het nieuwe jaar, het is ook de 

achtste dag na kerstfeest, zeg maar: de dag van de besnijdenis van de 

Heer. Hij kreeg de naam Jezus. De ene naam om wie alles draait in de 

wereld. Je merkt er soms weinig van. Maar ook 2014 is een jaar van onze 

Heer. Een jaar onderweg naar zijn komst. 
 

Donderdag 2 januari | Matteüs 13:53-58 

 ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn 

eigen familie’ (Matteüs 13:57) 

Terwijl Nazaret plaatsgenoot Jezus bewondert om zijn wijsheid in de 

synagoge, reageert Jezus provocerend. Hij voelt zich afgewezen. Ze 

bewonderen hem als plaatselijke held, als de favoriete zoon van Nazaret, 

maar niet als de Zoon van Abraham door wie alle volken van de aarde 

gezegend worden. 
 

Vrijdag 3 januari | Matteüs 15:1-20 

‘Zo verklaarde hij alle spijzen rein.’ (Marcus 7:19) 

Matteüs 15 is een scharnierpunt midden in het evangelie. We begonnen 

in de kring van Jezus’ joodse voorouders. Er was een enkele niet-joodse 

bij. Het loopt uit op de opdracht alle volken tot Jezus’ discipelen te 

maken. In de toespraak die we vandaag lezen verklaart Jezus alle 

spijswetten verouderd. Het onderscheid tussen Israël en de andere 



volken is verdwenen. Na de verschillende moeders die iets van een 

doorbraak mochten brengen, komt Jezus met de grote doorbraak. 
 

Zaterdag 4 januari | Matteüs 28:16-20 

 ‘…maak alle volken tot mijn leerlingen…’ (Matteüs 28:19) 

Tamar, Rachab, Ruth en Batseba waren voorboden. Het verhaal, dat 

begint met een joods geslachtsregister, loopt uit op een groot 

internationaal volk. God beloofde Abraham: ‘In jou zullen alle volken van 

de aarde gezegend worden’. Het was toen nog maar een kort zinnetje, 

waar Abraham zich misschien niet zoveel bij heeft kunnen voorstellen. 

De wereld heeft er 2000 jaar op moeten wachten. Slechts een enkele 

niet-jood kwam tot geloof in de HEER. Maar na Jezus, een zoon van 

Abraham met enkele opvallende niet-joodse moeders, komen mensen 

uit alle volken om zich bij Gods volk aan te sluiten. 
 

Zondag 5 januari | Matteüs 2:1-12 

 ‘Open je ogen, kijk om je heen, ze stromen in drommen naar je toe…’ 

(Jesaja 60:4) 

We besluiten de kersttijd met de eerste niet-joden die voor Jezus 

knielen. Het zijn magiërs. De sterren – die Abraham niet kon tellen – zijn 

voor hen bekenden, zij kennen er talloze van. Zo’n ster gebruikt God om 

hen naar de Koning van de wereld te roepen. Zij zijn de eersten van een 

volle wereld die met goud en wierrook, rijkdom en aanbidding bij Jezus 

komt. Voorboden van de komende glorie, waar we als bij een 

zwangerschap naar uitzien. 
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Epifanie 

 

 

 

 

 
Bethlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata,  

in u is een vorst geboren  

als een nieuwe Jozua.  

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, Halleluja  

 

In het ondoordringbaar duister,  

in onzekerheid en pijn,  

in het land van licht noch luister  

zal Hij onze redder zijn.  

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, Halleluja  

 

Hef uw hoofden, kleine mensen,  

als uw nieuwe koning komt.  

Hij doorbreekt de oude grenzen, 

Hij maakt recht wat is gekromd.  

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, Halleluja  

 

Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint.  

Vorsten, heersen, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind.  

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, Halleluja  

 

‘Ere in den hoge’ zingen 

alle engelen tezaam 

voor de herder der geringen 

tot de glorie van zijn naam.  

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, Halleluja 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Wonno Bleij 
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