
In een ander licht
adventskalender 2021



Vooraf
Kom tot ons, de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria’s kind. 

Lied 433:1

‘In een ander licht’ is het thema van deze adventskalender.  
Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en 
op onze wereld? Licht als alles duister is. Licht dat Zon van de 

gerechtigheid genoemd wordt. Licht als lamp voor onze voet en 
als licht op ons pad, als de vaste grond voor ons leven.

In dat licht wordt Gods toekomst helder en mogen we dankbaar 
en vol vertrouwen vieren dat wij van die toekomst deel mogen 

uitmaken. Zo leven we toe naar Kerst. 

In deze adventskalender lezen we op de doordeweekse 
dagen uit het bijbelboek Openbaring van Johannes. God gaf 

Johannes op Patmos een bijzonder kijkje in de toekomst. Op de 
adventszondagen vindt u een lezing uit het evangelie naar Lucas. 

Voor iedere dag is er een vraag om over na te denken, afgewisseld 
met een gedicht, lied of quote. Zo komt u iedere dag een stapje 

dichterbij het kerstfeest, feest van het licht dat ons leven ook echt 
in een ander licht zet.

Een goede en gezegende adventstijd gewenst, 
op weg naar een stralend kerstfeest!

Volg de adventskalender ook online 
via petrus.protestantsekerk.nl/advent. 

Hier vindt u extra video’s, gebeden en liederen bij de kalender.



Onze vader 
verborgen 
Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, 
een wereld met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt.

Huub OOsterHuis

Uit: Verzameld Liedboek. Kok/Halewijn, 2004 
Beluister het hele lied op 
petrus.protestantsekerk.nl/onzevaderverborgen



Visioen van de toekomst
In deze adventstijd lezen we het laatste boek uit de Bijbel, de 

Openbaring van Johannes. Dit is een forse uitdaging. Het is immers 
geen eenvoudig boek. Het staat vol rampen en mysterieuze 

visioenen. Maar u zult zien: het is de moeite meer dan waard. 

Om de bijbelgedeelten goed te begrijpen, moet je iets weten over 
het eigene van het boek Openbaring: het is een apocalyptisch 

boek. Apocalyptiek betekent onthulling. In dit boek onthult God 
via visioenen aan wie de toekomst is. 

Apocalyptiek bevat een soort codetaal. Je moet de code kennen 
om de betekenis ervan te vatten. De code van Openbaring is dat 

de werkelijke macht over de wereld aan God en Christus is:  
Van U is de toekomst. Johannes moest dit wel in codetaal schrijven 
omdat de keizer in Rome dit boek anders vast en zeker op de zwarte 

lijst zou plaatsen. Het boek wil de christenen van toen - en nu - 
bemoedigen en aansporen om in adventstijd te leven: Hij komt.

Het boek draagt de naam van Johannes. De meeste uitleggers gaan 
ervan uit dat deze Johannes de discipel is die ook het evangelie 
naar Johannes heeft geschreven. Het boek is geschreven tegen 
het einde van de eerste eeuw, op het eiland Patmos. Johannes 

was hierheen verbannen door de Romeinse overheid vanwege zijn 
geloof. Ver van zijn gemeenten is hij op deze wijze vele christenen 

van toen - en hopelijk ook u in deze adventstijd! - tot zegen.

rené de reuver

Dieper Openbaring induiken? Beluister de podcast bij de  
adventskalender op petrus.protestantsekerk.nl/openbaring.



“Ik ben samen met mijn vader gevlucht voor de oorlog in Syrië. 
Mijn moeder en mijn broer wonen nog in Syrië. Smokkelaars 
probeerden ons in Turkije te brengen, maar we werden bij de 
grens opgepakt en gevangengezet. Na onze vrijlating vertrokken 
we met een boot naar Lesbos. Ook in het vluchtelingenkamp 
was het gevaarlijk. Groepen vochten er met messen en stenen. 
Gelukkig konden we na een tijdje in een klein appartement gaan 
wonen. Vluchtelingen mogen hier niet naar school. Ik ben blij 
dat ik in een speciale klas voor kinderen zoals ik lessen wiskunde, 
Grieks en Engels kan volgen. Mijn droom? In een vrij land wonen 
en naar school gaan.”

ibrahim (12) 
uit Syrië 

Lees het hele verhaal van Ibrahim op kerkinactie.nl/ibrahim.

  “mijn droom? in een Vrij land wonen  
  en naar School Gaan.”  



Ga er maar aan staan. Je komst is nog maar net aangekondigd 
en laat nog ruim negen maanden op zich wachten. En nu al 
wordt gesproken over wat je straks zult gaan doen. Wel met 
lovende woorden, die je ieder kind zou gunnen bij zijn geboorte: 
‘Velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.’ En dan, aan 
het einde van de aankondiging van Gabriël, de engel, dat korte 
zinnetje, ‘zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer’. Alles 
wat over Johannes geschreven wordt, heeft een duidelijk doel: 
mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de 
profetenmantel al vroeg om de schouders. Een mantel die 
misschien wel velen past: in navolging van Johannes zo te leven 
dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven.

En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.

ZOndaG 28 nOvember
Lezen: Lucas 1:5-25

  lucas 1:17b

Bedenk eens hoe uw leven een uitnodiging is om kennis te maken met  
de Heer.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin. 

Lied 513:4



  Gebed  

Alfa en omega

O God,
waar was ik
voor mijn eerste ademteug?
Waar zal ik zijn
na mijn laatste?
Staat U aan het begin
en komt U
aan het einde?
Houdt U
heel de wereld
met al zijn
licht en donker
in Uw
liefdevolle hand?
Schenk ons vertrouwen
in Uw er-zijn
vandaag
zoals gisteren
en morgen
door de komst
van Jezus, Uw Zoon.
Amen

(n.a.v. Openbaring 1:8)



Op de dag van de Heer kijkt Johannes uit over zee, zo kunnen we 
ons voorstellen. Hij verlangt naar de geloofsgemeenschappen aan 
de overkant van het water. Dan openbaart Jezus zich aan hem in 
goddelijke majesteit. Zijn verschijning is overrompelend. Johannes 
valt ‘als dood aan Zijn voeten’. Geen mens kan God zien en leven. 
Op zoveel hemelse glorie zijn wij niet gebouwd. Maar Jezus 
verschijnt niet aan Johannes om hem neer te slaan maar om hem 
op te richten. Hij legt Zijn rechterhand op hem en zegt: ‘Wees niet 
bang.’ Deze woorden klinken vaak in de evangeliën: bij de geboorte 
van Jezus, tijdens Zijn leven en na Zijn opstanding. Wees niet bang, 
niet omdat je niets zal overkomen. Rampen zullen zich voltrekken, 
maar Jezus heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 

Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang.’

dinsdaG 30 nOvember
Lezen: Openbaring 1:9-20 - Wees niet bang!

Probeer, met uw ogen dicht, Jezus zoals Hij zich hier openbaart voor u te 
zien. Hij legt Zijn rechterhand op u. Wat denkt u dat Hij tegen u gaat zeggen?

Johannes zit op het eiland Patmos. Ook al lijkt hij uitgerangeerd, 
het tegendeel is het geval. God schakelt hem in om de christenen 
van zijn tijd, en al de lezers van zijn boek, te bemoedigen, te 
troosten en aan te sporen om het vol te houden. Hij moet hen 
laten weten wat God hem laat horen en zien. Opdat zij - en wij 
met hen! - zich niet zullen vergissen: de macht en de toekomst is 
niet aan de Romeinse machthebbers maar aan God de Heer. Hij 
staat aan het begin en komt aan het einde. Johannes schrijft dit 
aan de zeven gemeenten in Asia, een deel van het Romeinse rijk in 
het huidige Turkije. Via hen spoort hij alle lezers van Openbaring 
aan om in adventstijd te leven. Hij komt!

‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer.

maandaG 29 nOvember
Lezen: Openbaring 1:1-8 - Openbaring van Jezus Christus

  OpenbarinG 1:8a

Lees en overdenk Lied 513, met name couplet 4. 
Wat spreekt u aan in dit vers?

  OpenbarinG 1:17b



God, 

fluister het tot mij; 
in de stilte van de dag, 
in het piekeren in de nacht, 
in de stappen die ik zet, 
dat U met mij op weg bent. 

Fluister het mij in, 
als de twijfel mij overvalt, 
als cynisme mijn geloof verjaagt, 
als alles zinloos lijkt, 
dat U mij niet loslaat. 

Fluister tot mij,
vriendelijk en beslist,
dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten, 
als daglicht om mij heen zult zijn, 
de toekomst die mijn vertrouwen wenkt. 

Amen

marleen blOOtens

Uit: Vaste grond. Uitgave Protestantse Kerk 2021

Hoe oefenen we ons in een houding van vertrouwen, in de wetenschap dat de 
toekomst in Gods hand is? Het boekje ‘Vaste grond’ zoekt handvatten in de levens 
van verschillende mannen en vrouwen in het Oude en Nieuwe Testament. 

Vraag een gratis exemplaar aan via 
petrus.protestantsekerk.nl/vastegrond



Toekomst 
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.

Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.

Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.

Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in “ooit is alles héél en goed”.
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand.
Er is nieuw leven aan de overkant.

JOke verWeerd

petrus.protestantsekerk.nl/toekomst



Als we in het boek Daniël lezen over de eindtijd, horen we daar 
van het visioen van een man met ogen als fakkels van vuur, 
van wie de armen en voeten glanzen als gepolijst koper. De 
Openbaring van Johannes hoort net als Daniël tot het genre dat 
toekomst openbaart. Daarvoor worden beelden gebruikt die in de 
gemeente leven. Zij geven de gemeente moed. Onze Heer komt. 
God laat ons niet alleen. Apocalyptische beelden hebben hun plek 
in de adventstijd omdat wij, zoals wij ons verheugen op de komst 
van onze Heer, ons ook op Zijn wederkomst verheugen. Misschien 
gebruiken wij andere beelden: een roos die bloeit in de winter, 
licht dat straalt in het donker. Ze zeggen ons alle, dat ons een 
nieuwe toekomst wacht.

Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als 
vlammend vuur en voeten als brons.

ZaterdaG 4 december
Lezen: Openbaring 2:18-29 - Brief aan Tyatira

Als u een beeld mocht kiezen voor de toekomst, wat zou uw beeld dan zijn?

Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. 
Wie Gods woorden serieus neemt, zal ook Zijn kritiek ter harte 
moeten nemen. In de brieven aan de gemeenten vallen harde 
woorden. Pergamum wordt getypeerd als een plaats waar de 
satan woont. In de gemeente houden sommigen vast aan de leer 
van Bileam. Israël liet zich ooit verleiden om deel te nemen aan de 
offerfeesten van de Moabieten. De leer van de Nicolaïeten komt 
op hetzelfde neer: overgave aan heidense rituelen en ontucht. 
Christenen doen er goed aan zich steeds weer te bedenken waar 
zij staan in de wereld en door wie zij zich laten leiden. Heidendom 
laat zich immers op verschillende manieren kennen. Advent is van 
oudsher een tijd van bezinning. Wie zijn wij, waar staan wij?

Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft.

vriJdaG 3 december
Lezen: Openbaring 2:12-17 - Brief aan Pergamum

  OpenbarinG 2:12

Zou u schrikken als Jezus vandaag bij u aanbelde? 
Hoe maakt u ruimte voor Hem?

  OpenbarinG 2:18



stappen
1.  Verdeel het groen in kleine bosjes 

en bind het vast met wikkeldraad 
om het ijzeren frame.

2.  Werk in één richting zodat het 
groen mooi overloopt. Plaats het 
laatste bosje andersom om het 
mooi af te werken. Wanneer u aan 
het einde bent, knipt u het draad 
af. Draai het draadeinde goed vast 
zodat het groen goed vastzit.

3.  Versier het groen met kerstballen, 
dennenappels of andere 
kerstdecoratie. Doe dit met warme 
lijm, dan blijft het goed vastzitten.

4.  Bevestig de bel aan het frame, en 
geef de hanger een leuke plek aan 
de deur of in huis!

maak je eigen 
kersthanger 

benOdiGdHeden
•  IJzeren frame 

(triangel, ster  
of cirkel)

•  Wikkeldraad
•  Lijmpistool 

(warme lijm)
•  Verschillende 

groensoorten
•  Kerstdecoratie
•  Klok

  Geef licHt!  



“Vier jaar geleden moest ik met mijn familie vluchten uit 
Afghanistan. Na een gevaarlijke reis kwamen we met een 
hart vol hoop op Lesbos aan. Die hoop verging al snel in het 
vluchtelingenkamp. De enorme hitte in de zomer en de bittere 
kou in de winter zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen 
water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me 
gek. Ondanks alles blijf ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar 
school en volg lessen wiskunde, Engels en Grieks. Later wil ik 
graag mensen helpen en dokter of lerares worden. Ik hoop dat ik 
ooit niet alleen als vluchteling word gezien, maar als mens.”

ilana (18) 
uit afGhaniStan

Lees het hele verhaal van Ilana op kerkinactie.nl/ilana.

  “ik hoop dat ik ooit niet alleen alS  
  VluchtelinG word Gezien, maar alS menS.”  



Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een 
boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het 
zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot 
een gefronste wenkbrauw hebben geleid. Laat je dopen en kom 
tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een 
boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan. 
Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde worden 
gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten 
geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag 
nog niet hun kracht hebben verloren. Ruim op wat in de weg staat 
om in navolging van de Heer te leven.

Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat 
de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen.

ZOndaG 5 december
Lezen: Lucas 3:1-6

lucas 3:3

Waar zitten voor u nog hobbels in de weg? 

Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer. 

Taizé



  Gebed  

Een brief van U

O God,
soms lezen wij
in Uw boek
een woord dat
ons een spiegel voorhoudt,
wij voelen ons erin gezien 
zoals wij zijn
met het licht en het donker in ons.
Laat ons 
zo’n woord horen
als was het een persoonlijke brief van U -
hoe confronterend ook:
geschreven
met de inkt van de liefde,
door Jezus, Uw Zoon
de komende.
Amen

(n.a.v. Openbaring 2/3)



Niet te weten wat de dag van morgen brengen zal, maakt ons 
bang. We hebben het leven maar liever in de hand. Bij mijn 
grootouders hing een bordje: ‘Van het concert des levens krijgt 
niemand een program.’ Zo is het maar net. Toch is er in geloof 
ook nog iets anders te zeggen. Van Jezus wordt gezegd dat Hij 
de sleutel van David heeft. Waar alles dicht zit, komt er ruimte, 
maakt Hij ruimte. Buiten Hem is het leven een raadsel wat God 
met ons en met de hele wereld voor heeft. Ons begrip schiet 
tekort, wij raken gevangen. Maar Hij die de geschiedenis maakt, 
opent deuren, wijst toekomst. Hij sluit ook deuren. Het kwaad 
wordt buitengesloten. Het concert van ons leven krijgt de diepe 
ondertoon van Zijn liefde.

Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van 
David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, 
wanneer Hij sluit, kan niemand openen.

dinsdaG 7 december
Lezen: Openbaring 3:7-13 - Brief aan Filadelfia

Welke deuren zou u willen openen?

Zeven geesten? Er is toch maar één Geest? We worden 
uitgedaagd in beelden te denken. In het Oude Testament brandt 
voor de ark van het verbond een zevenarmige kandelaar. Zeven is 
een symbolisch getal. Zeven staat voor de volheid van God. Er is 
geen tekort in het werk van de Geest. Zoals er zeven gemeenten 
zijn, zo zijn er zeven geesten. Wij mogen weten dat Gods genade 
niet ophoudt. Ook vandaag houdt Zijn genade niet op. Als we 
lezen wat er allemaal fout kan gaan in gemeenten, kan de schrik 
ons om het hart slaan. Jezus Christus zelf bemoedigt ons. Hij 
schenkt ons in overvloed de Geest van God. Hij wekt de dode 
christenheid. Wij zullen juichen en leven!

Dit zegt Hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft.

maandaG 6 december 
Lezen: Openbaring 3:1-6 - Brief aan Sardes

  OpenbarinG 3:1

Waar heeft u zich vandaag over verheugd?

  OpenbarinG 3:7



Wek mijn  
zachtheid weer 
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

lied 925

Beluister het lied op 
petrus.protestantsekerk.nl/wekmijnzachtheid



Nadat Johannes brieven heeft geschreven aan de zeven gemeenten 
in Klein-Azië, gebeurt er iets bijzonders. Hij wordt ‘opgetild’ en 
krijgt een kijkje in de hemel. Hij raakt in vervoering en ziet een 
troon waar iemand op zit. Het is God in majesteit. Om de troon 
staan 24 oudsten, vertegenwoordigers van Israël en van de 
volgelingen van Jezus. Het bliksemt en dondert. Fakkels branden. 
Voor de troon ligt een glazen zee. Vier vreemde dierfiguren vol 
ogen en vleugels maken alles nog mysterieuzer. De oudsten 
buigen en zingen voor God op de troon. In dit machtige hemelse 
schouwspel ziet Johannes iets bekends: de regenboog. De boog 
van Gods verbond met Zijn wereld. De machtige God, wiens wil 
de oorsprong van alles is, vergeet Zijn wereld en Zijn mensen niet. 
Deze God komt alle lof, eer en macht toe.

Er stond een troon in de hemel (...) rond de troon 
was een regenboog die eruitzag als smaragd.

dOnderdaG 9 december
Lezen: Openbaring 4:1-11 - De hemelse troonzaal

Lees, neurie of zing Lied 405, Heilig, heilig, heilig! Beluister het lied op 
petrus.protestantsekerk.nl/heilig

De laatste brief eindigt met het beeld van Jezus die de troon met God 
deelt. Eén ding mogen we na alle brieven weten: er mag veel fout 
gaan, we worden geregeerd. Er is er een die de wereld in de hand 
houdt. Er is een plan. Nu zal dat niet voor iedereen troostend zijn. Als 
alles vaststaat, onontkoombaar boven ons hoofd, wat is dan mijn rol 
in het leven? De regering van God wordt vaak verkeerd verstaan. We 
zijn op weg naar Kerst. God regeert door een kind. Zijn plan is niet 
het plan van een dictator. Het plan van God leren wij kennen in de 
kribbe. Zijn plan heeft de naam ‘liefde en trouw’. Het is een plan dat 
navolging vraagt, moed en volharding. Het vraagt onze navolging.

Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, 
het begin van Gods schepping. 

WOensdaG 8 december  
Lezen: Openbaring 3:14-22 - Brief aan Laodicea

  OpenbarinG 3:14

Wek mijn zachtheid weer, zegt Huub Oosterhuis. 
Wanneer en door wie of wat wordt uw zachtheid gewekt?

OpenbarinG 4:2,3



  Gebed  

Tussen  
de regels

O God,
er zijn momenten
waarop de geschiedenis
ons voorkomt
als een gesloten boek.
Dan begrijpen wij
de zin niet
van de donkere bladzijden
die eraan worden toegevoegd,
in elke tijd opnieuw.
Mag de geboorte
van Jezus Uw Zoon
ons oog geven
voor het wit tussen de regels
dat het verhaal van de wereld
bij elkaar houdt –
het licht van Uw liefde.
Amen

(n.a.v. Openbaring 5/6)



Een engel in een wolk, een regenboog om het hoofd, een gezicht 
als de zon. En dan dat boekje. Het moet door Johannes worden 
opgegeten. Het smaakt bitter en zoet tegelijk. De wolk wakkert het 
verlangen aan naar Christus’ komst op de wolken. De regenboog 
herinnert aan de troon van God, zoals Johannes aan het begin van 
zijn visioen zag (Openbaring 4). En het boekje doet denken aan de 
profeet Ezechiël die ooit iets soortgelijks meemaakte. De beelden 
buitelen over elkaar. Maar dit staat overeind: God heerst over de 
machten van de zee en die van het land. Maar Zijn regering is niet 
die van een tiran, duister en willekeurig. Hij blijft het contact met 
ons mensen zoeken. Zijn woorden, hoe bitterzoet ook, blijven 
klinken. Tot in de laatste dagen.

Neem het (boekje) en eet het op. Het zal branden in je maag, 
maar in je mond zo zoet zijn als honing.

WOensdaG 15 december  
Lezen: Openbaring 10:1-11 - De engel en het boekje

  OpenbarinG 10:9

Zing lied 769, ‘Eens als de bazuinen klinken’ van Tom Naastepad. Beluister 
het lied op petrus.protestantsekerk.nl/alsdebazuinenklinken

Het is een buitengewoon raadselachtig gedeelte. Twee getuigen, wie 
zijn zij? Waarom worden ze gedood? Aardbevingen. 7000 doden. 
Oordelen treffen de aarde. Weeën kondigen een nieuwe wereld aan. 
De visioenen van Johannes zijn er haast een voorloper van. Alsof 
we uit de droom wakker moeten worden, klinkt de zevende bazuin. 
De tijd van de Messias breekt aan. God neemt het koningschap op 
zich. In de chaos klinkt een lied van aanbidding: Wij danken U! Als 
een echo van de engelen uit Bethlehem: ere zij God. Het bijbelboek 
Openbaring beneemt je soms de adem. Je kunt er vreemd bang 
van worden. Maar bij ‘ere zij God’ hoort ook: vrees niet!

Wij danken U, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, 
want in uw grote macht neemt U nu het koningschap op U. 

dOnderdaG 16 december
Lezen: Openbaring 11:1-19 - Twee getuigen en de zevende bazuin

Welke chaos kwam u vandaag tegen in het nieuws? In de chaos geeft het 
dankgebed ons richting: ‘Wij danken U Heer, want in Uw grote macht 
neemt U het koningschap op U.’

OpenbarinG 11:17



Wij zijn 
Gods kandelaar 
Wij staan in het licht,
het genadige licht van de morgen.
Wij vangen het licht.
Het straalt uit onze ogen,
het wekt hoopvolle gedachten.
Wij worden kandelaars
van dit licht,
herhalen Gods eerste woord.

Waar wij dit licht
hooghouden en verspreiden,
verdampen de grauwe nevels,
worden contouren weer zichtbaar,
herkrijgen mensen hun kleur.

Waar wij dit licht
ontsteken, aanwakkeren,
groeit de hoop zienderogen.

Zo ziet de hemel de aarde graag:
in zijn genadig licht.

sytZe de vries

uit Medemens 2



Het lijkt alsof onrecht steeds meer de overhand krijgt in de wereld. 
Alsof er steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in gezamenlijk 
streven naar een betere wereld. Velen lopen klakkeloos mee 
in de consumptiemaatschappij. Of worden meegezogen in de 
schadelijke kanten van het digitale tijdperk. Denk aan wat sociale 
media aanrichten als het gaat om zelfbeeld en, algemener, 
de grote invloed op het bepalen van onze denkrichting. 
Standvastigheid en trouw. Dat zijn grote woorden in een wereld 
vol wisselvalligheid en misleiding. Hoe blijf je trouw aan jezelf, 
trouw aan je overtuigingen? Hoe zorg je ervoor dat je niet geleid 
wordt door twijfel en met alle winden meewaait? Het kost nogal 
wat om standvastig en trouw te blijven. Maar het is het waard.

Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

ZaterdaG 18 december
Lezen: Openbaring 13:1-18 - Het beest en het lam

Wat betekenen standvastigheid en trouw voor u, in uw omgeving vandaag? 

Het beeld van de vrouw, bekleed met zon, maan en sterren, kun je 
zien als symbool voor het volk van God. De vrouw is hoogzwanger 
– in verwachting. Zelfs nadat de vrouw haar kind heeft gebaard, 
blijft zij in verwachting, namelijk van het einde van de vreselijke 
draak en een einde aan haar tijd in de woestijn. Zo zijn ook de 
mensen van God in een voortdurende staat van verwachting, 
als in barensnood. Verwachting van verlossing, van perspectief, 
van een betere wereld, een einde aan onrecht en ongelijkheid. Als 
Godsmensen zijn we als het goed is nooit zonder verwachting, 
en die verwachting heeft voortdurend iets urgents, als een bijna 
voldragen zwangerschap. Dit is verwachting die je helemaal in 
beslag neemt.

Ze was zwanger en schreeuwde het uit 
in haar weeën en haar barensnood.

vriJdaG 17 december  
Lezen: Openbaring 12:1-18 - De vrouw en de draak

  OpenbarinG 12:2

Zijn er verwachtingen die u helemaal in beslag nemen? 
Schrijf ze op of deel ze met een huisgenoot.

OpenbarinG 13:10b



Wat een vrolijk stukje is dit. De levenslust spat ervan af. Maria is 
zwanger van Jezus en bezoekt haar oude tante die eveneens 
zwanger is. En als Maria haar begroet, meldt het kind van Elisabeth 
zich ook. Het springt op in haar buik. Vol van de Geest roept 
Elisabeth het uit: je bent de meest gezegende van alle vrouwen! 
En ze prijst Maria dat ze de woorden van de Heer heeft geloofd. 
Vol verwondering kijken we met Elisabeth mee naar dit jonge 
meisje. Door haar ontvankelijkheid hielp ze de geschiedenis te 
veranderen, al had ze geen vermoeden hoe. En nog altijd is ze 
voor talloze mensen wereldwijd een bron van inspiratie. Een 
voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt stellen van het werk van 
de Heer.

‘Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden 
van de Heer in vervulling zullen gaan.’ 

ZOndaG 19 december 
Lezen: Lucas 1:39-45

lucas 1:45

Lees of zing Lied 157, De lofzang van Maria.

Met hart en ziel maak ik Hem groot
en vrolijk zing ik om God,

mijn bevrijder. 

Lied 157c 



Er is een dag 
Er is een dag
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en
haalt Zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in Zijn heerlijkheid.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen
zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in Zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
Dus kijk omhoog
En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is,
Dat blijft in alle eeuwigheid.

Opwekking 585



‘Het licht schijnt in de duisternis.’ Als je die woorden uit Johannes 
leest, lijkt de timing van het kerstfeest niet geheel toevallig 
gekozen. Het is vandaag 25 december en een van de kortste 
dagen van het jaar. Buiten is het donker en overal ontsteken 
mensen het licht. Omdat ze zeker vandaag niet in het donker 
willen zitten. Licht, we verlangen ernaar en hebben het nodig. 
Johannes geeft het licht nog een extra dimensie. In het licht van 
Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het 
leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor 
de mensen. Licht en leven. In de paaskaars zien we beide iedere 
zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de 
flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst 
van het leven zelf.

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

ZaterdaG 25 december kerst
Lezen: Johannes 1:1-14

Steek vandaag een kaars aan als teken van het licht en leven dat we in de 
komst van Jezus ontvangen.

De strijd is gestreden. In apocalyptische beelden wordt de 
eindafrekening getoond. De beelden tuimelen opnieuw over 
elkaar heen. In deze verzen wordt alle ellende op aarde opnieuw 
in beeld gebracht. De slang, duivel of satan lijkt vrij spel te hebben, 
maar zijn spel is een keer uit. En dan gaat hij ten onder. Voorgoed. 
Dan gaan ook alle boeken open. Voor God is elk levensverhaal 
kostbaar. Dat van een naamloze vluchteling die verdrinkt in de 
Middellandse Zee evenzeer als dat van de president van Amerika. 
In onze levensboeken staat veel. Goddank ziet Johannes dat er 
nog een ander boek wordt geopend: het boek van het leven. Om  
dit boek vol met namen te schrijven, komt Jezus naar deze wereld.

Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: 
het boek van het leven.

vriJdaG 24 december  
Lezen: Openbaring 20:1-15 - Het boek van het leven

OpenbarinG 20:12

Welke gebeurtenissen uit het afgelopen jaar staan in uw levensboek?  
Spreek ze in stilte uit voor God. Dank God voor de komst van Jezus.

JOHannes 1:4


