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inleiding
Dit zijn geen preken, maar, zoals de titel aangeeft, gedachten bij het zondagsevangelie. Een preek is meer dan een aantal gedachten: het heeft een thema, dat - b.v. uitgaande van een recente gebeurtenis - ontwikkeld wordt. Door de logische samenhang. wordt de aandacht vastgehouden; want het volgende komt steeds uit het voorafgaande voort, totdat wordt uitgekomen bij het evangelie; en de boodschap helder
wordt. Hierbij staat de prediker voor ogen christenen te doordringen van het mysterie: God heeft in de persoon van Jezus het menselijk lot gedeeld, om de mensen tot
de hemel te verheffen. Het moet vanzelfsprekend worden dat dit het dagelijks leven
geheel vernieuwt.
De profeten hebben dit nooit geheel te bevatten mysterie vanuit de verte gezien. Jesaja voorzegt lang tevoren het evangelie: Ik woon hoog en verheven, en bij de mensen
met een eenvoudig en vriendelijk hart (Jes 57,15). Om in dit geloof te kunnen groeien, kunnen christenen niet buiten de verkondiging van het evangelie. In de delen A, B
en C van tot de hemel verheven wordt dit evangelie steeds opnieuw aan de orde gesteld. Jezus, mens met de mensen en God met ons; de Geest van Christus, God in
ons; en het hemelse leven, dat hier en nu al een aanvang heeft genomen voor wie Jezus liefhebben en volgen, uitziende naar zijn komst voor het oordeel: wie raakt er ooit
over uitgedacht? In deze teksten komt de mens Jezus als God-met-ons voldoende
naar voren. Om hem niet alleen hoog en verheven te maken, worden de persoonlijk
voornaamwoorden hij en hem, als het over Jezus gaat, met kleine letters geschreven.
Het kerkelijk jaar loopt van advent tot advent. Jaar A behandelt de lezingen gedurende de periode van advent 2013 tot advent 2014. Jaar B loopt van advent 2014 tot
advent 2015, en jaar C van advent 2015 tot advent 2016. Door hier telkens 3 jaar bij
op te tellen, is eenvoudig vast te stellen in welke jaren elk deel kan worden gebruikt.
Bij elke viering wordt gelezen uit achtereenvolgens het Oude Testament (of uit handelingen van de apostelen of de openbaring van Johannes), uit het psalmboek, uit
een brief van het Nieuwe Testament en uit één van de vier evangeliën. De psalmen
zijn genomen uit de bundel psalmen & gebeden voor het ochtend- en avondgebed.
Gezongen psalmen worden gevonden in de liedbundel al mijn verlangen (zie gelovenbeleven.nl).
Een aantal feesten is achterin elk deel te vinden onder het hoofd bijzondere vieringen. In het register zijn alle evangelielezingen van de driejarige cyclus geplaatst, met
de vermelding A, B of C. Teksten die elk jaar opnieuw worden gelezen zijn hier aangegeven met ABC.
Ik hoop dat - temidden van een voorbijgaande wereld - Hij die tot de hemel verheft in
het dagelijks leven van christenen meer en meer de ruimte zal krijgen.
Frits Heijting
Kreileroord, october 2013
email: FH@gelovenbeleven.nl
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ADVENT

zondag advent 1(B)
1ste lezing:
psalm 80:
2de lezing:
evangelie:

Jes 63,16-19.64,3-8
zie beneden
1 Kor 1,3-9
Mc 13,33-37

Wees waakzaam!
De drie grote christelijke feesttijden van Pasen, Pinksteren en Kerst worden in het
Oude Testament voorafgebeeld in de Joodse feesten van Pesach (Pasen), het Wekenfeest (Pinksteren) en het Loofhuttenfeest aan het einde van de oogst1. Op het Joodse
Paasfeest - ook wel genoemd het Feest van de eerstelingen van de oogst - wordt de
uittocht van Israël uit Egypte herdacht. Hierbij wordt een bosje van de eerste gersteoogst in het beloofde land door de priester aan God aangeboden, vooruitwijzend naar
de eersteling Christus, de eerstgeborene uit de doden2. Zeven weken later wordt met
Pinksteren het Feest van de eerstelingen3 gevierd, waarop de eerste vruchten van de
nieuwe oogst in feestelijke processie naar de tempel worden gebracht; en de eerste
tarwe aan God wordt aangeboden, vooruitwijzend naar de gelovigen te Jeruzalem,
die als eersten de heilige Geest ontvangen hebben. Aan het einde van de oogsttijd, bij
de druivenoogst, vierde men het Loofhuttenfeest, ter gedachtenis dat Israël gedurende 40 jaren in de woestijn in tenten had geleefd.
De graanoogst is een voorafbeelding van het oordeel dat over de wereld gaat4; en dat
met Jezus' komst een aanvang heeft genomen5. De akkers zijn wit om te oogsten6,
zegt hij; en : Bid tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zendt om te oogsten7. De
eersten van deze arbeiders zijn de twaalf apostelen. Het persen van de druiven is een
beeld van het laatste oordeel aan het einde van de 'oogst', dat met Jezus' wederkomst
zal worden voltrokken. Zo duidt dus het Loofhuttenfeest op het einde van de tijd: op
het laatste tijdperk van de wereldgeschiedenis, dat begint met zijn geboorte in de stal
van Bethlehem, en wordt afgesloten bij Jezus' wederkomst in macht. Dit oordeel tekent zich al af in de scheiding van geesten, als de herders hem eer betonen8, maar
Herodes hem tracht te doden9.
De adventstijd is niet alleen een periode van voorbereiding op Jezus' geboorte, niet
alleen een terugblikken op het adembenemende mysterie van de menswording van
God, maar ook op de niet minder ontzagwekkende gebeurtenis van zijn wederkomst
voor het oordeel. Tussen komst en wederkomst ligt het tijdperk van de kerk van
Christus, de huidige tijd van genade10: het laatste tijdperk van de wereldgeschiedenis11. Het hoeft dus niet te verwonderen, dat het evangelie van deze zondag spreekt
over het komende oordeel. Jesaja (eerste lezing) ziet de Christus van verre komen; en
voorzegt dat God tot zijn volk zal afdalen. Scheur de hemel open en daal af, zo bidt de
profeet. Uit deze en vele andere profetieën spreekt de verwachting van de komende
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Messias. In macht en majesteit werd hij verwacht; en zeker niet als zoon van een eenvoudige timmerman. Toch is met de geboorte van dit kind in de stal van Bethlehem
het oordeel over de wereld begonnen12.
Het verstand schiet tekort bij de gedachte, dat de almachtige God als mens met de
mensen in de wereld heeft gewoond. Ook 't hart kan dit niet ten volle bevatten. Was
dit wel zo, dan zou het leven van veel christenen er anders uitzien. Zij zouden niets
meer ondernemen dan uit liefde voor hem, die zichzelf zo volledig voor hen heeft gegeven. Daarom zijn deze weken van de advent een periode van inkeer en bezinning.
Jezus heeft zich immers voor de wereld geofferd om de mensen tot inkeer te brengen;
en - in de doop met hem verenigd - tot nieuw leven op te wekken. U komt hen tegemoet, die bij ál wat zij doen aan U denken, bidt de profeet (1e lezing).
Wie spreken en handelen op hem afstemt, zal iets gaan beseffen van de grootheid van
de komst en de wederkomst van Christus, waarvan David heeft geprofeteerd: Huiver,
heel de aarde, wanneer hij verschijnt!13. Wie in diep ontzag met hem hun weg gaan,
kunnen met vertrouwen het komende oordeel tegemoet zien. Jij, die vol verwachting
uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus: Hij zal je doen standhouden tot het einde, zodat je geen blaam treft op die dag (2e lezing). Eén ding moet
daarbij ieder duidelijk zijn: Voor de Heer is één dag als 1000 jaar, en 1000 jaar als
één dag. De goede God wil dat allen behouden worden. Zolang de huidige tijd van
zijn genade voortduurt, blijft Hij alle oproepen tot bekering, om in diep ontzag (het
bijbelse vrees) voor Hem te leven.
Met dit woord vrees wordt geen angst bedoeld, maar het besef dat ieders doen en laten, spreken en zwijgen door Hem wordt gewogen. Mensen kunnen voor elkaar een
hoop verborgen houden; maar Hij kent allen volkomen en doorgrondt ieders bedoeling. Hij ziet 't als christenen toegeven aan verlangens, waarin zij zichzelf dienen en
Hem niet vrezen. Hij leest hun gedachte: "Het is niet zo erg, Hij houdt toch van mij?"
Inderdaad: Hij blijft spreken tot ieders geweten; en beloont hen met kennis van
Hem, als zij luisteren en tot inkeer komen. Koning Salomo, die allen in inzicht overtrof, gaf Hem de eer, en zei: Vrees voor de Heer is het begin van wijsheid14.
Liefde en eerbied voeden samen op tot een heilig leven. Dat kost tijd; en de volharding waartoe het evangelie van vandaag oproept: Wees waakzaam, dag in, dag uit;
want je weet niet wanneer Jezus komt. Heel de Schrift spreekt van dit komende oordeel. Niemand weet wanneer dit zal gebeuren, ook de engelen in de hemel niet. Ook
Jezus zelf kent dag noch uur15. Daarom maant hij zijn leerlingen scherp te blijven; en
attent te zijn op de tekenen die aan zijn komst vooraf zullen gaan. Eerst moet aan alle
volkeren het evangelie worden verkondigd van menswording en verrijzenis; en van
de deelname van de gelovigen aan Jezus' nieuwe leven in het koninkrijk van zijn Vader en hun Vader16. Als tenslotte de gruwel van verwoesting wordt opgericht waar
dit niet mag17, is het einde nabij. Valse christussen zullen velen misleiden. Dan, na
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een tijd van verschrikkelijke onlusten en vervolging, zal de mensenzoon komen met
grote macht en heerlijkheid; en worden de uitverkorenen verzameld18. Wees dus
waakzaam!
Deze waarschuwing van een naderende eind wordt in de kerk slechts zelden gehoord;
en de wederkomst van Christus speelt bij veel kerkgangers geen rol speelt in hun geloofsleven. Zelfs zijn er ook in de kerk mensen die menen dat er in 't geheel geen oordeel op handen is; maar dat de huidige wereld in ontwikkeling is naar de vrede, die
Jezus als eersteling heeft voorgeleefd. De werkelijkheid weerspreekt deze misleidende voorstelling van zaken. Die dag van het oordeel komt werkelijk naderbij. Dan zal
de bedoeling van ieders hart openbaar worden; en zullen de onrechtvaardigen van de
rechtvaardigen worden gescheiden.
De goede God laat het kwaad passeren, om iedereen in staat te stellen tot inkeer te
komen en vergeving van zonden te ontvangen. Hij heeft Jezus, zijn goedheid onder
ons, tot in de dood aan de wereld gegeven. Door zijn opstanding uit de doden heeft
de wereld het bewijs ontvangen dat allen die in hem geloven het eeuwige leven zullen
binnengaan. Voor hen echter die Jezus de rug toekeren: voor hen die zijn liefde niet
willen zien, maar door zelfzucht gedreven hun eigen weg blijven gaan, komt eens de
dag dat er geen bekering meer mogelijk is.
Jezus drukt zijn leerlingen op het hart waakzaam te zijn. Als iemands echtgenote op
reis is, zal het soms al gauw wat minder ordelijk worden in huis. Als dan 't ogenblik
van haar terugkeer nadert, zal die man - als hij van zijn vrouw houdt - opruiming
houden, zodat zij niet in een bende thuiskomt. Christenen die zich bewust zijn van
Jezus' komst, zullen hun handelen hierop afstemmen, en de rommel in hun huis opruimen. Zij zullen de ziel - hun innerlijke woning waartoe hij toegang zoekt - vrij maken van alles wat hem verdriet zou doen, als hij het bij zijn komst aan zou treffen. Als
hij op dit moment zou komen: zou ik dit of dat dan ook doen? Niet? Dan kan ik het
beter niet doen, dus.
Wie zo in het leven staat, zal voldoen aan de roeping van alle gelovigen iets van het
komende Rijk van God zichtbaar te maken in een wereld die zijn einde tegemoet gaat.
Aan christenen wordt gevraagd zichzelf te vergeten, het verlangen naar geld en goed
en eer van anderen achter zich te laten, en hun Geliefde in hun harten te heiligen als
hun Heer. De verwachting van zijn wederkomst voegt aan deze liefde toe eerbied en
ontzag voor hem, die de kerk vorige week19 heeft vereerd als koning van het heelal.
Hij, door wie alles geschapen is20, is in onuitputtelijke liefde voor alle mensen de
minste van allen geworden, om hen bij zijn Vader terug te brengen. Nu verwachten
de gelovigen hem uit de hemel: Jezus, de eerste en de laatste, begin en einde, eeuwig
leven. HEER, God van het hemelse leger, kom ons herstellen! Toon ons het licht van
uw aanwezigheid, dan zullen wij gered zijn (psalm van deze zondag).
1) Lev 23 2) 1Kor 15,20 3) Dt 26,1vv 4) Mt 13,39 5) Joh 12,31 6) Joh 4,35 7) Mt 9,38 8) Lc 2,17
9) Mt 2,16 10) 1Pe 1,20 11) 1kron 16,30 12) spr 1,7 13) Mt 24,36 14) Mc 13,10 15) Mc 13,14
16) Mc 13,26v 17) het feest van Christus Koning 18) Joh 1,10; Heb 1,10
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psalmgebed (uit ps 80)
L Herder van Israël, die ons leidt als uw kudde, luister naar uw volk.
A Toon ons het licht van uw aanwezigheid, dan zullen wij gered zijn.
L HEER, God van het hemelse leger,
hoelang blijft U doof voor het gebed van uw volk?
U reikt ons brood van verdriet, een beker vol tranen aan.
A Voor onze naasten zijn wij een aanstoot;
en onze vijanden lachen om ons.
L HEER, God van het hemelse leger, kom ons herstellen!
A Toon ons het licht van uw aanwezigheid, dan zullen wij gered zijn.
L HEER, God van het hemelse leger, keer tot ons terug!
A Zie uit uw hemel neer; en verzorg weer uw wijnstok.
L Zie om naar de stam die U hebt geplant,
naar uw kind, dat U grootbracht voor Uzelf.
A Ze hebben uw wijngaard verbrand en vernield;
maar zij zullen vergaan als U zich tegen hen keert.
L Uw hand is met hem aan uw rechterzijde:
de mensenzoon, die van U zijn kracht ontvangt.
A Laat ons leven en uw naam aanroepen,
om niet meer te wijken van U.
L Heer, God van het hemelse leger, kom ons herstellen!
A Toon ons het licht van uw aanwezigheid, dan zullen wij gered zijn.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden

*

*

*

zondag advent 2(B)
1ste lezing:
psalm 85
2de lezing:
evangelie:

Jes 40,1-5.9-11
zie beneden
2Pe 3,8-14
Mc 1,1-8

Na mij komt hij, die sterker is dan ik.
Niet alleen Johannes de Doper, maar alle profeten van het Oude Testament spreken
over de komst van een Redder, die mensen van goede wil zal verlossen uit de kwelling die deze wereld vaak is. Allen die hem aannemen, zullen door hem het Rijk van
God worden binnengevoerd; en midden in deze gewelddadige wereld al deel krijgen
aan de vrede van Christus, die niemand hun ontnemen kan. Zijn redding is nabij
voor wie leven in eerbied voor God; zijn heerlijkheid zal onder ons wonen. Zo bezingt David in de psalm van vandaag de hoop van Israël op redding: niet uit de handen van aardse vijanden, maar uit de macht van het kwaad, dat allen in zijn greep
heeft. Hebzucht en begeerte, jalouzie, wellust, eerzucht, gulzigheid, onoprechtheid en
alle andere uitingen van zelfzucht die een mensenleven ontsieren: niemand die er vrij
van is. Mensen van goede wil voelen het wel aan: zo is ons leven niet bedoeld; maar
zij zijn onmachtig zichzelf hieruit te verheffen. Zo dragen zij huns ondanks bij aan de
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ellende in de wereld. Wie dit ontkent en op eigen kracht de wereld wil verbeteren, zal
vroeg of laat vastlopen; en voor de keuze komen te staan zich noodgedwongen te
schikken, of als een charlatan verder te leven. Gelukkig zijn zij, die dan het evangelie
ontdekken van redding uit de macht van de boze. Dit woord redding (Hebreeuws:
jesjoeach) is hetzelfde als Jezus: de naam die door de engel aan Maria is genoemd1.
In hem - het kan niet vaak genoeg gezegd worden - heeft de eeuwige goedheid van
God2 op aarde gewoond, om allen tot een God-gewijd leven in staat te stellen.
Jammer genoeg worden de brieven van Paulus, die dit verhelderen, tijdens de zondagsvieringen veelal weggelaten. De kerkvaders, die na de periode van het Nieuwe
Testament dit onderricht hebben voortgezet, zijn zelfs goeddeels in vergetelheid geraakt. Toch zijn zij het, die voor dit geloof hebben gevochten; en het van velerlei dwaling hebben gevrijwaard. Voortbouwend op de vier evangelieën en de brieven van het
Nieuwe Testament hebben zij het geloof verkondigd en vastgelegd. Het gaat hier om
leerstellige uitspraken, zoals deze in de vierde en vijfde eeuw door algemene kerkvergaderingen namens heel de kerk zijn afgekondigd. Deze leer van de kerk mag niet
worden verward met de traditie en haar talrijke voorschriften. Een bekend voorbeeld
hiervan is de celibaatsverplichting voor priesters. Hoe lovenswaardig het celibaat ook
is, de handhaving hiervan is een zaak van beleid, en niet van de leer van de kerk, die
onveranderlijk is. Paulus en de kerkvaders pasten zich steeds zoveel mogelijk aan bij
de tijd waarin zij leefden. Bij hen stond de inhoud van het christelijk geloof voorop.
Zij richten zich op vragen die van levensbelang zijn voor de kerk; en wel in de eerste
plaats op de vraag: Wie is Jezus?
Al vanaf het begin van de kerk is de dwaling verkondigd dat Jezus wel aan God gelijk
was, maar niet werkelijk mens met de mensen is geweest. Dit heeft geleid tot de eerste kerkscheuring. Aan de andere kant traden er ook voorgangers op die Jezus niet
konden zien als God-met-ons. Het heeft eeuwen geduurd voordat deze strijd op beide
fronten was beslist. Wie zich in deze geschiedenis verdiept, zal geregeld de naam
Athanasius3 tegenkomen: een kerkvader, die als geen ander heeft gestreden voor het
evangelie. Nu velen in de kerk van vandaag opnieuw de God-gelijkheid van Jezus
ontkennen, verdient het werk van de kerkvaders meer aandacht. Voor het verstaan
van de Bijbel zijn zij van onschatbare betekenis geweest.
David en alle profeten hebben reikhalzend uitgezien naar de rijkdom waar de kerk
deel aan heeft gekregen4. Toen Augustinus na zijn bekering aan zijn leermeester Ambrosius5 vroeg waar hij de bestudering van het Oude Testament het beste mee kon
beginnen, beval deze het boek van Jesaja aan, de eerste van de vier grote profeten.
Naast de psalmen wordt de komende Messias hierin het duidelijkst voorzegd. Als
theologen zich uitsluitend richten op de - op zich vaak bijzonder nuttige - uitkomsten
van het kritisch bijbelonderzoek, en zich bij de uitleg van de profetische boeken tot
de historische context beperken, gaan zij voorbij aan de profetische inhoud, die de
geesten moet voorbereiden op het hemelschokkende gebeuren van de menswording
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van God in Jezus, de beloofde Messias van Israël.
Dit kritische onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de overgeleverde teksten van het
O.T. tijdens een langdurig proces zijn samengevoegd en ingedeeld. Dit inzicht ontneemt alle grond aan de gedachte dat de Schrift als één geheel uit de hemel zou zijn
gevallen als het Woord van God, en dat dus niet aan de letterlijke betekenis mag
worden getwijfeld. Deze misvatting leidt tot de absurde conclusie dat de aarde niet
meer dan ruim 6000 jaar oud zou zijn. Door dit bijbels fundamentalisme wordt het
allesoverheersende thema van de Schrift verduisterd: Gods belofte van redding uit
een wereld in nood door Christus, zijn eeuwige Woord6. Alle profeten hebben hiervan
gesproken7. De betekenis van hun teksten reikt verder dan hun tijd van ontstaan.
Zo wordt in het evangelie van vandaag de missie van Johannes de Doper verduidelijkt met het oude woord van Jesaja: Bereid de weg van de HEER, maak zijn paden
recht. HEER is de Nederlandse vertaling van het Hebreeuwse Godsnaam JAHWEH (IK
BEN). In deze naam ligt het Joodse credo besloten: Breng dank aan God, want Hij is
goed, zijn liefdevolle goedheid is eeuwig8. In Jezus is deze goedheid ten volle geopenbaard. Zouden zijn profeten ergens anders over kunnen spreken? Zij vroegen zich
af op welk tijdstip en welke omstandigheden de Geest in hen doelde, toen Hij voorspelde het lijden dat over Christus zou komen; en de daarop volgende verheerlijking4. Zonder ophouden hebben zij het volk opgeroepen niet hun hoop op vergankelijke dingen te stellen; maar zich te richten op de goede God, die redding belooft.
Jesaja heeft Jezus uit de verte zien komen, en uitgeroepen (1e lezing): Verkondig het
luid, wees niet bang; maar roep tot de steden van Juda: uw God is op komst! De
schriftgeleerden verwachtten echter de Messias, door Jesaja ook vredevorst9 genoemd, als een machtige koning, die de Romeinen het land uit zou jagen; en Israël
zou herstellen in de vroegere luister van de koningen David en Salomo. Blind voor
Jezus' onschuld, verwensten zij dat domme volk10, dat zich af begon te vragen of hij
misschien de langverwachte Messias was; en hebben zij hem als een bedrieger veroordeeld. Toch had Johannes de oversten van het volk gewaarschuwd; en geen blad
voor de mond genomen, toen zij naar de Jordaan kwamen om zich door hem te laten
dopen: Denken jullie hiermee het komende oordeel te kunnen ontgaan?11 Wijzend op
Jezus heeft hij diens goddelijke aard onthuld: Hij IS vóór mij. Zo leert ook het credo
van de kerk: Jezus is God uit God. Johannes gaat de kerk voor in de belijdenis: Ik ben
het niet waard zijn sandalen los te maken.
De komst van de Messias bracht in Israël een scheiding van geesten teweeg. Hier
wordt het begin van de definitieve scheiding zichtbaar, die op de op de dag van het
oordeel voor geheel de mensheid zal plaatsvinden. De geschiedenis van het oude
godsvolk is een waarschuwing aan de kerk. Ook binnen deze wereldwijde geloofsgemeenschap heerst een grote mate van verdeeldheid; en kunnen velen Jezus niet er-
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kennen als God in ons midden. Anderen belijden dit wel, maar geven voorrang aan
de traditie. In reactie hierop verkondigen anderen een sociaal evangelie, en de roeping om op te komen voor armen en verdrukten. Voor christenen zou dit een open
deur moeten zijn. Zou iemand die Jezus toebehoort niet door zijn Geest willen leven,
en zich niet verzetten tegen onrecht en geweld? Wie dit echter op eigen kracht proberen te doen, zonder zich te geven aan Christus, die de harten van de gelovigen zoekt
te bewonen, bevinden zich op een doodlopende weg. Prat gaande op hun eigen rechtvaardigheid, zien zij de mens geworden God als niet meer dan een voorbeeld ter navolging. Niet weinigen tenslotte voeren de saaie en ongeïnspireerde kerkdiensten aan
als een excuus om zich bij een sekte aan te sluiten. Hier gaat het levendig toe, maar
de zelf opgewekte geest van opwinding heeft niets met de Geest van God te maken.
Gelovige mensen beseffen de hoogte en diepte van Gods liefde, die zich manifesteert
in de ontzagwekkende gebeurtenis van de menswording van God in Jezus. Zou hij
niet alles nieuw maken? Zij benutten de tijd van genade tussen komst en wederkomst
door dag aan dag ernst te maken met hun geloof; en de taaie strijd van zelfverloochening aan te gaan, waartoe Jezus zijn volgelingen oproept. De beloning is groot. Op de
geëigende momenten doet hij zich kennen aan wie hem liefhebben: zijn goedheid die
begin noch einde kan hebben; zodat zij met nog meer ijver de weg van geloof gaan,
levend in de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar engelen en mensen in gerechtigheid leven (2e lezing).
Christenen zijn geroepen zich in verbondenheid met hun Geliefde en door zijn Geest
geleid te geven aan een wereld die ten onder gaat, in de hoop zoekende mensen de
ogen te openen voor hem: de mens zoals God het bij de aanvang heeft bedoeld. Zo
verhaasten zij de komst van hem, die zijn volgelingen gedurende de korte tijd die zij
in deze voorbijgaande wereld hebben al deel geeft aan het eeuwige leven.
1) Lc 1,31 2) ex 3,14 3) gelovenbeleven.nl > de ogen van de ziel 4) 1Pe 1,10 5) gelovenbeleven.nl >
de ogen van de ziel 6) Joh 1,1 7) Lc 24,43 8) ps 136 9) Jes 9, 5 10) Joh 7,49 11) Mt 3,7

psalmgebed (uit ps 85)
L
Ik wil luisteren naar mijn God, hoe Hij spreekt van vrede,
opdat zijn volk niet weer tot dwaling zal vervallen.
A
Zijn redding is nabij voor wie Hem vrezen;
zijn heerlijkheid zal heel het land vervullen.
L
Dan gaan liefde en waarheid hand in hand,
rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar.
A
Waarheid ontspruit aan de aarde,
gerechtigheid daalt neer uit de hemel.
L
De HEER zal ons geven van het goede;
dan brengt de aarde haar vruchten voort.
A
Rechtvaardigheid gaat voor Hem uit,
als Hij zijn weg gaat op aarde.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden

*

*

*

zondag advent 3(B)
1ste lezing:
magnificat
2de lezing:
evangelie:
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Jes 61,1-2. 10-11
zie beneden
1 Tes 5,16-24
Joh 1,6-8. 19-28

Ik ben het niet waard zijn sandalen los te maken.
Johannes de Doper, de laatste en grootste in de rij van de profeten van het Oude Testament, is geroepen de weg te bereiden van de lang verwachte Messias, over wie ook
alle profeten vóór hem hebben gesproken; en hem aan te wijzen, die Gods belofte aan
Abraham, Izaäk en Jakob komt vervullen. Jezus noemt zijn wegbereider zelfs méér
dan een gewone profeet1, omdat ook zijn komst is voorzegd. Maleachi, die het Oude
Testament afsluit, spreekt tot het volk Israël de woorden van God: Ik zal u Elia, de
profeet, zenden, voordat de grote en vreeswekkende Dag van de HEER (Hebr. JAHWEH) aanbreekt2. Het was de schriftgeleerden toen nog niet duidelijk, dat met deze
dag de laatste periode van de wereldgeschiedenis werd aangegeven3: de tijd van genade, die is begonnen met Jezus' geboorte in Bethlehem en eindigen zal met zijn wederkomst voor het oordeel.
Mozes heeft hem aangekondigd: JAHWEH zal in uw midden een profeet als ik doen
opstaan. Op andere plaatsen in de Schrift wordt gesproken over een Messias (gezalfde, Grieks: Christus). David zegt b.v. over hem in de psalmen: Ik weet dat de HEER
zijn Messias de overwinning geeft5. Door al deze verschillende profetieën is er onduidelijkheid bij de schriftgeleerden; en vragen zij Johannes de Doper of hij misschien Elia is, of de profeet die door Mozes was aangekondigd, of de Messias? Johannes kan hier niet precies antwoord op geven. Hij weet alleen dat hij niet de Messias
is, maar diens komst moet voorbereiden. De vraag of hij Elia is, beantwoordt hij ontkennend. Hoe zit dat? informeren de apostelen later, als het hun duidelijk wordt dat
Jezus de Messias is; waarom houden de schriftgeleerden ons dan voor dat eerst Elia
moet komen, voordat de Messias verschijnt? Het antwoord laat aan duidelijkheid
niets te wensen over: Elia is al gekomen; maar zij hebben in hun willekeur met hem
gehandeld, zoals ook de mensenzoon van hen te lijden zal hebben6. De leerlingen begrijpen hieruit dat Jezus hun over Johannes de Doper heeft gesproken, die door koning Herodes om het leven was gebracht.
De leerlingen zien in dat Maleachi niet doelt op een hernieuwd verschijnen van Elia.
Elke gedachte aan reïncarnatie is de Schrift immers vreemd. Mensen hoeven niet te
leven met het verschrikkelijke vooruitzicht steeds opnieuw in deze wereld geboren te
moeten worden, om uiteindelijk de hemel te kunnen binnengaan. Niemand - al is het
aantal levens als de bladeren aan een boom - kan ooit op eigen kracht de volmaaktheid bereiken, hoe groot ook de inspanning. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij houdt
het de wereld voor: Dit is het werk dat God vraagt: te geloven in degene die Hij gezonden heeft7.
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Als een smetteloos offer8 heeft hij zich voor de wereld gegeven; en als eerste van zijn
broeders en zusters - van allen die hem daadwerkelijk liefhebben - is hij de hemel
binnengegaan. 1000 Jaar tevoren heeft David dit in de Geest voorzien: De Heer van
de hemelse legermacht: hij is zijn heiligdom binnen gegaan. De profeet verheugt
zich en roept uit: U vaart op naar omhoog, u voert gevangenen met u mee9. Als laatste van de profeten heeft Johannes de Doper hem aangewezen: Zie het Lam van God,
dat de zonde van de wereld wegneemt!10.
Met Jezus' komst is de tijd aangebroken van de vervulling van Gods belofte aan de
mensheid. Sedertdien verheugt de kerk zich in het evangelie, dat haar in beheer is
gegeven. Als haar leden in opspraak raken, komt deze boodschap in het gedrang. Beschamende feiten worden in de media breed uitgemeten; en verduisteren het evangelie voor hen die buiten staan. De profeten van Israël verhieven hun stem hiertegen;
en in de kerk van Christus is het niet anders. In een tijd van verval van de kerk verdwijnt echter het besef van de grootsheid van de roeping die christenen met elkaar
delen: met voorbijzien van zichzelf de eeuwige goedheid van de Schepper in de wereld zichtbaar te maken.
In Jezus' dagen lieten de schriftgeleerden, de Farizeeën (de behoudende partij) en de
Sadduceeën (de liberale vleugel) voortdurend zien, hoe kleinmenselijk streven de
liefde voor God verdringt. Zij zagen de beloofde Messias als een wereldse held, die de
Romeinse bezetter uit het land zou verjagen, om als een werelds vorst te heersen in
de vroegere luister van koning Salomo. De geboorte van Jezus, de zoon van de timmerman, is echter zoveel grootser, dat ook gelovige mensen het nooit in de volle omvang zullen kunnen bevatten: de almachtige, eeuwige en alomtegenwoordige God
heeft in een gering mens in ons midden gewoond, om allen die hem liefhebben tot
zich te trekken.
Christenen die met hart en ziel en met heel hun verstand deze belijdenis beamen,
moeten toch elke avond bij het gewetensonderzoek hun fouten erkennen. Wie in
Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen11,
houdt de apostel de kerk voor. De oude mens12 echter hecht aan deze vergankelijke
wereld; en biedt taai verzet. De goede God laat zijn kinderen volledig vrij, om op elk
moment opnieuw voor Hem te kiezen; en zijn hulp in te roepen bij hun strijd tegen
gulzigheid, onoprechtheid, onzuiverheid, ongeduld, moedeloosheid en alle andere
ondeugden, die de wereld tot zo'n verdrietige plaats maken. Hij leert door zijn Geest
de verleiding te weerstaan door het geloof in Jezus, in wie de overwinning al is behaald; maar nooit zal Hij hen dwingen. Zou iemand gedwongen kunnen worden Hem
lief te hebben? Daarom is de menselijke vrijheid Hem heilig. Hij ziet de zwakheid van
zijn kinderen; en Hij behoedt hen, opdat zij niet ontmoedigd zullen raken. Wie Hem
gehoorzamen, gaan het mysterie verstaan van de menswording van God in Christus;
en gaan deelnemen aan het nieuwe leven dat hij heeft bij de Vader.
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God, die is vóór alle tijd, heeft Mozes zijn naam bekend gemaakt: IK BEN. In het vlees
gekomen, heeft Hij die eeuwig IS de wereld zijn goedheid geopenbaard, die begin nog
einde heeft. Johannes de Doper heeft van Jezus getuigd: Hij, die na mij komt, IS voor
mij. Ik ben het nog niet waard zijn sandalen los te maken. Dit is de belijdenis van alle gelovigen. Met de profeten hebben zij hun hoop gevestigd op hem, die door Johannes is aangewezen: Jezus, de Geliefde, die zijn leerlingen maakt tot kinderen van
God: Hij heeft ons bestemd met hem verenigd te leven (2e lezing), als nieuw geboren.
Heerlijk is het wat Hij voor mij deed, de Machtige, groot is zijn naam!
1) Mt 1,19 2) Mal 4,5 (3,22) 3) 1Pe 1,20 4) Dt 18,8 5) ps 20,7 6) Mt 17,10vv 7) Joh 6,26
9) ps 68,19 10) Joh 1,29 11) 2Kor 5,17 12) Rom 6,6 13) 3x 3,14 14) Joh 3,12

8) Heb 9,14

lofzang van Maria (Lc 1,47-55)
L Hoog verheft mijn ziel de Heer.
A Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
L Zijn keus viel op mij, die in eenvoud Hem dient.
A Nu zal elk geslacht opnieuw mij gezegend noemen.
L Heerlijk is het wat Hij voor mij deed,
de Machtige, groot is zijn naam!
A Hij is liefdevol en goed, alle dagen,
voor ieder die Hem erkent.
L Hij toont ons zijn machtige arm, overmoedigen drijft Hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon.
A Geringen brengt Hij tot aanzien, armen schenkt Hij overvloed,
en rijken gaan heen met lege handen.
L In zijn liefdevolle goedheid ziet Hij om naar zijn volk.
A Zo had Hij het beloofd aan Abraham,
en aan zijn nageslacht, voor altijd.

*

*

*

zondag advent 4(B)
1ste lezing:
psalm 89:
2de lezing:
evangelie:

2Sam 7,1-5.8-11.16
zie beneden
Rom 16,25-27
Lc 1,26-38

Wees verheugd, de Heer is met u.
In het materialistische wereldbeeld wordt de mens gezien als niet meer dan een samenstelsel van atomen. Denken, voelen en willen worden gereduceerd tot een werking van hersencellen. Weinigen hechten nog geloof aan geestelijke wezens, zoals de
engelen. Het verhaal van Maria en Gabriël wordt gezien als een legende. In ontwikkelingslanden, waar men nog ontvankelijk is voor geestelijke verschijningen, wordt dit
verhaal gemakkelijker geaccepteerd. Ook in 't begin van de kerk waren de mensen
nog met het bestaan van engelen vertrouwd. In 't Oude Testament komen zij geregeld
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voor. Zo verschijnt b.v. een engel aan de niet met name genoemde vrouw van Manoah, om de geboorte aan te kondigen van hun zoon Simson, die later rechter van Israël zou worden1.
Het scheppingsverhaal vangt aan met: In het begin schiep God de hemel en de aarde:
d.w.z. engelen en mensen. Hierbij heeft Hij elk een eigen plaats aangewezen, zoals de
psalmist zegt: De aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven2; en op een andere plaats: Wie is als de Heer, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet,
naar de hemel en naar de aarde?3 Bij die aarde gaat het om de mensen die de aarde
bewonen; en over wie de profeet zegt: Hij woont niet alleen hoog en verheven, maar
ook bij hen die nederig zijn, en niet in tel4. Vandaag wordt dit tot een nooit geheel te
bevatten werkelijkheid van de menswording van God in Maria, die niet door zomaar
een engel wordt aangekondigd maar door de aartsengel Gabriël. Evenals bij mensen
is er ook bij engelen sprake van een rangorde. Paulus spreekt van tronen, hoogheden,
heerschappijen en machten5. De bekende aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël
bekleden een hogere positie dan de gewone engelen.
Aan Maria is het met geen pen te beschrijven voorrecht toegekend als moeder van de
kerk de Heer van de kerk te ontvangen. Wees verheugd, Maria, vol van genade, de
Heer is met u, zo begroet Gabriël haar. De kerkleraar Thomas van Aquino heeft deze
begroeting van de engel uitgebreid met de woorden die Elisabeth, de aanstaande
moeder van Johannes de Doper, spreekt als Maria haar tante spoedig daarop bezoekt: Gezegend ben je onder de vrouwen; en gezegend is de vrucht van je schoot6.
Inderdaad: gezegend is zij, die de langverwachte komst van de Messias, de Redder
van de wereld en God met ons7 ter wereld zal brengen. Thomas heeft dit wees gegroet afgemaakt, door hieraan zijn eigen woorden toe te voegen: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Maria schijnt zich niet te verwonderen over het ongewone bezoek. Zij schrikt wel,
maar de aartsengel stelt haar gerust; en vervolgens lijkt zij opgenomen te zijn in het
visioen; en reageert zij normaal: wat bedoelt hij? (of zij: bij engelen is geen sprake
van geslacht). Ook voor Gabriël is dit een bijzondere ontmoeting. Heel het hemelse
leger leeft intens mee met dit bezoek. De engelen weten zich als denkende en voelende wezens met hun menselijke medeschepsels in dezelfde roeping verbonden: hun
Schepper lief te hebben, te dienen en te eren. Ook bij hen heeft zich het drama afgespeeld van engelen die hun Schepper hebben verlaten, en als demonen verder leven.
Als dienende geesten8 zijn Gods engelen nauw betrokken bij zijn plan de afgedwaalde
mens terug te brengen in zijn eeuwige vreugde. Het engelenleger houdt de adem in,
als Gabriël de boodschap aan Maria heeft overgebracht. In de hemel klinkt gejuich,
als Maria haar toestemming geeft. De Redder van de wereld, Jesjoeach, Jezus, die in
de Vader was eer de wereld bestond, maakt in haar schoot een begin met zijn leven
als mens bij de mensen. Niet alleen de hemel, maar heel de aarde moet juichen op
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deze dag; want God is mens geworden, om de mensen tot God te verheffen! Waarom
klinkt dit gejuich niet luider op de in kerken? Is het geloof zo kwijnend? Christenen
die meegaan met de jacht naar welvaart en succes, storen zich vaak niet meer aan de
oproep van de apostel geen ongelijk span te vormen met ongelovigen9, zoals de
Schrift zegt: De godenzonen kozen uit de mensen mooie vrouwen voor zich uit10.
Of ligt de oorzaak bij het gebrek aan beleving in de kerken - waar de sektes hun groei
aan te danken hebben - en een gebrek aan onderricht? Jezus waarschuwt: De schriftgeleerden hebben de sleutel van de kennis weggenomen11. Als de allesoverheersende
boodschap van menswording en verrijzenis naar de achtergrond wordt geschoven,
mist de verkondiging het gevoel van noodzaak. Ook staat de strijd tussen conservatisme, met de blik op gisteren, en progressieve krachten, die vaak evenmin de urgentie van het evangelie vooropstellen, de aanpassing aan een snel veranderende samenleving in de weg. Mensen, luister toch, voor het te laat is! Vreemdelingen, die eens
poolshoogte komen nemen, vragen zich dan af waar het eigenlijk over gaat? Het gaat
over leven en dood! Laat de deuren van de kerk toch open staan voor die menigte
zoekende mensen, verlangend naar een opening in een uitzichtloos bestaan. Die opening wordt geboden door Jezus, mens met de mensen en God met ons, ontvangen
door Maria.
Maria, moeder van God, bid voor ons! Bid voor christenen, die ernst maken met hun
geloof: dat zij niet gevangen zullen raken in behoudzucht of vrijzinnigheid, of één van
de talloze andere dwalingen die het licht van uw zoon verduisteren. Bid voor hen, dat
zij zich ver zullen houden van het streven van de wereld, dat het geloof verlamt en
vruchteloos maakt. Bid voor hen die verloren lopen: dat zij Jezus mogen ontmoeten;
en in zijn kerk deel aan hem mogen krijgen. Heer, Uw liefdevolle goedheid is eeuwig; vanuit de hemel blijft U ons trouw
1) Re 13 2) ps 115,16 3) ps 113,5 4) Jes 57,15
7) Lc 11,52 8) gen 6,2 9) Lc 11,52

5) Kol 1,16

6) Heb 1,14

7) 2Kor 6,14

8) gen 6,2

psalmgebed (uit ps 89)
L Mijn God, ik wil zingen van uw blijken van liefde,
voor elk geslacht opnieuw van uw waarheid getuigen.
A Uw liefdevolle goedheid is eeuwig, vanuit de hemel blijft U ons trouw.
L Dit zegt de HEER: Ik sluit mijn verbond met wie ik heb verkoren;
mijn belofte geldt David, mijn dienaar.
A Je troon zal vast staan in alle geslachten;
Hij die voortkomt uit jou* wordt voor eeuwig bevestigd. *Christus
L Als hij Mij aanroept, noemt hij Mij: Vader,
mijn God, en de rots van mijn redding.
A Mijn goedheid is zijn deel in alle eeuwen;
mijn verbond met mijn gezalfde staat vast.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden

*
einde adventstijd

*

*

KERSTTIJD (B)
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24 dec kerstnacht (ABC)
1ste lezing:
psalm 96
2de lezing:
evangelie:

Jes 9,1-3.5-6
zie beneden
Titus 2,11-14
Lc 2,1-14

vrede op aarde
Engelen en mensen kunnen zich als redelijke wezens met elkaar verstaan: eensgezind
in hun aanbidding van hun Schepper. Zoals blijkt uit de eerste hoofdstukken van het
Lucas-evangelie, zijn de engelen, levend voor Gods aangezicht, nauw betrokken bij
zijn plan de mensen bij zich terug te brengen. Heel het hemelse leger heeft de adem
ingehouden bij de aankondiging door de aartsengel Gabriel aan Maria; en de hemel
was vervuld van gejuich bij haar instemmend antwoord. Vandaag gaat de hemel
open, als de herders in een visioen worden opgenomen, en engelen horen zingen voor
hun Schepper: Eer aan God in de hoge!
We horen die verhalen aan; maar realiseren ons te weinig dat het realiteit is: naast de
zichtbare bestaat een geestelijke wereld. De bekende aartsengelen Gabriël, Michaël
en Rafaël maken deel uit van een hiërarchie van geestelijke wezens, die nauw bij de
mensenwereld betrokken zijn1. Evenals op de mensen heeft de zonde ook op velen
van hen vat gekregen. Zij worden duivels of demonen genoemd, met als hun aanvoerder Satan, die de eerste mensen ertoe heeft verleid zich van God af te wenden2.
Zo heeft de zonde, die - zoals iedereen kan waarnemen - van de ouders op hun kinderen overgaat, de mensheid in slavernij gebracht. Zomin als de baron van Münchhausen zichzelf bij de haren uit het moeras kan trekken, kunnen mensen zich op eigen
kracht hiervan bevrijden. De goede wil is wel aanwezig, zegt Paulus, maar de macht
van de zelfzucht is mij te sterk. Ongelukkig mens die ik ben: wie zal mij verlossen uit
dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer!3
God zij dank voor hem, die in deze nacht geboren is! De goede engelen verheugen
zich bovenmate in de langverwachte vervulling van de belofte aan Israël. De herders
kunnen onmogelijk de omvang bevatten van deze hemelschokkende gebeurtenis in
de kerstnacht: de menswording van God. Zij kunnen nog niet weten dat zij getuige
zijn van het aanbreken van de laatste periode in de geschiedenis van de mensheid: de
tijd van genade, waarin het evangelie van menswording en verrijzenis, en van nieuw
leven voor allen die geloven, in heel de wereld wordt verkondigd. Want niet alleen
voor Israël is Jezus gekomen. Betekent zijn naam niet God redt?4 De Messias, van
wie alle profeten getuigen, verschijnt in deze nacht als redder van alle mensen die
ooit geleefd hebben of nog zullen leven. Het volk dat in duisternis leeft ziet een groot
licht (1e lezing). De kerk van Christus wereldwijd stemt deze nacht in met het lied van
de engelen: Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde!
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De mensen spotten soms: "Waar is die vrede dan? Ik merk er weinig van!" Inderdaad
is de wereld ook sedert Jezus' komst alle eeuwen door geteisterd geweest door oorlog
en geweld. Toch is de vrede van Christus, die kerkgangers elkaar elke zondag aan het
einde van de viering toewensen, duidelijk zichtbaar in allen die hem daadwerkelijk
toebehoren. Zij stellen zichzelf niet voorop, maar bieden ruimte aan zijn Geest: nederig, zachtmoedig en vol van ontferming, zuiver van hart5; en zingen - zoals de psalm
van deze zondag het leert - een nieuwe melodie; en aanbidden de Heer om zijn
schoonheid. Laat de wereld toch ontzag voor Hem hebben!
Zonder deze heiligen - of ze nu officieel zijn heilig verklaard of niet - die alle uren van
de dag hun God voor ogen houden, zou de wereld er nog heel wat slechter uitzien. Zij
zijn het zout van de aarde6. Zij koesteren geen wrok in hun hart, maar treuren om alle onrecht in de wereld. Worden zij geslagen, dan keren zij de andere wang toe, en
tonen de zachtmoedigheid van Christus, die hun het nieuwe en onvergankelijke leven
leert Zij spreken van niemand kwaad, maar in onrecht en verdrukking bidden zij voor
hun belagers. Zij laten de haat, die de ziel vergiftigt, niet in hun leven toe; maar hebben hun vijanden lief7. Naar waarheid worden zij kinderen van God genoemd, die
door het werk van Christus de macht hebben verkregen als nieuwe mensen met hem
te leven8; en te heersen over het kwaad, door het geloof in hun verrezen Heer. Het
hemelse licht, waar de engelen in baden, wordt door hen in de wereld gebracht. Heel
de aarde smacht naar hen, die zich door zijn Geest laten leiden, en bezonnen, rechtvaardig een Godgewijd leven leiden (2e lezing). Over dit volk van God zijn de engelen
bovenmate verheugd; en zij zingen: Vrede op aarde onder de mensen in wie Hij behagen heeft.
Deze nacht is een nacht van vreugdevol herdenken van de geboorte van Jezus in de
stal van Bethlehem. Hier wordt het vrederijk van God op aarde gevestigd. Door het
geloof in hem mogen mensen van goede wil hier en nu, temidden van onrecht en verdrukking, al leven als burgers van de hemel9. Het boek laatste bijbelboek Openbaring
(Apocalyps) spreekt van een tijdperk van '1000 jaar'10, waarin de duivel gebonden is
voor allen die met Christus leven. Daarna volgt het einde, als Jezus met al zijn engelen bij zich terugkeert voor het oordeel11. Hij heeft zijn leerlingen hierop voorbereid:
de tijd die aan zijn wederkomst voorafgaat zal worden gekenmerkt door geloofsafval
en verkoeling van de liefde12.
Inderdaad is in de 21e eeuw het evangelie over geheel de wereld verbreid; en behoort
de tijd van missie en zending tot het verleden. Althans in de westerse kerken is al
tientallen jaren een schrikbarende geloofsafval gaande; en is de liefde in de kerken
sterk bekoeld. De grote verdrukking, voorafgaande aan Jezus wederkomst, waar hij
zijn leerlingen voor waarschuwt14, hangt als een dreiging in de lucht; maar de mensen
gaan door met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, alsof er nooit een
oordeel zal komen15. Maar God, die wil dat allen behouden worden, weerhoudt nog
zijn hand, met het oog op een menigte van mensen, verloren lopend in een wereld
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van elk voor zich, zoekend naar uitkomst. Laten christenen zich door hen aangespoord voelen ernst te maken met de vrede, die Hij de wereld in Christus wil schenken. Wie heeft Hij anders, om zoekende mensen de weg te wijzen?
Jezus houdt ons voor: Wie tot het einde toe volhardt, zal behouden worden13. De ten
hemel stijgende vreugde van de kerstnacht wordt door dit kind aan christenen geschonken: de redding uit een gewelddadige wereld, die zijn einde nadert. Zullen gelovigen, die beseffen wat Jezus voor hen betekent, niet al hun handel en wandel onder
zijn oordeel stellen? Mensenfamilie, zoek naar de HEER; en belijd zijn grootheid en
macht! (psalm van de kerstnacht)
1) Kol 1,16 2) gen 3,1vv 3) Rom 7,24v 4) Mt 1,21 5) Mt 5,1vv 6) Mt 5,13
8) Mt 5,20-47
10) Fil 3,20 11) openb 20,2 12) Mt 24,30v 13) Mt 24,12 14) Mt 24,21vv 15) Mt 10,22

psalm 96
L Zing voor de HEER een nieuwe melodie;
laat heel de wereld Hem eer betuigen.
A Geef Hem de eer die Hem toekomt;
en verkondig zijn redding van dag tot dag.
L Laat alle volken van zijn grootheid horen;
en maak aan de wereld zijn wonderen bekend.
A Groot is de HEER en hoog verheven,
laat ál wat leeft Hem eren.
L Nietswaardig zijn de goden der mensen;
maar de HEER heeft de hemelen gemaakt.
A Verheven schoonheid gaat voor Hem uit,
macht en heerlijkheid vervullen zijn heiligdom.
L
A
L
A
L
A
L
A

Mensenfamilie, zoek naar de HEER;
en belijd zijn grootheid en macht!
Kom met je offers naar zijn heiligdom;
en geef Hem de eer die Hem toekomt.
Aanbid de HEER in zijn heilige schoonheid;
heel de wereld moet ontzag voor Hem hebben.
Laat de volken het horen:
de HEER regeert; nu staat de aarde vast.
Laten hemel en aarde juichen, de zee en wat daarin leeft:
Hij oordeelt de wereld rechtvaardig.
Laat de velden zich verheugen en ál wat daar groeit,
samen met de bomen in het woud.
Laat ál wat leeft vol vreugde zijn,
want onze God zal komen voor het oordeel.
Hij oordeelt de wereld rechtvaardig,
alle volkeren naar waarheid.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden
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9) Joh 1,12

25 dec kerstdag (ABC)
1ste lezing:
psalm 98
2de lezing:
evangelie:
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Jes 52,7-10
zie beneden
Heb 1,1-6
Joh 1,1-18

Het Woord is vlees geworden.
De Bijbel wordt soms genoemd: het woord van God. Het is beter te spreken over
woorden van God. Want van oudsher hebben de profeten van Godswege gesproken,
en zijn woorden aan zijn volk overgebracht. Toch zullen deze profetieën eens afgedaan hebben1. In feite hebben vele van deze profetenwoorden in Christus reeds het
begin van hun vervulling gekregen, nog wachtend op de dag van zijn wederkomst. Hij
is het, naar wie alle profeten verlangend hebben uitgezien2. Jezus zelf echter, die begin noch einde heeft, is in eeuwigheid bij de Vader3. In hem spreekt God zijn ultieme
Woord; en maakt hij zijn innerlijk wezen zichtbaar in de wereld. Dit is het, waarvan
de psalmen zingen: Zijn liefdevolle goedheid is eeuwig4.
Niemand heeft ooit God gezien; maar Jezus doet Hem kennen: vol van genade en
waarheid. Vol van genade: want hij die zonder zonde is, verbindt zich met een wereld die verkeert in de macht van het kwaad, onmachtig zichzelf te bevrijden. Vol van
waarheid: want in hem is geen spoor van bedrog te zien. Christenen, die iets van zijn
goedheid hebben ervaren, moeten het beamen: Hier kan begin noch einde aan zijn,
dit is eeuwig, dit is God! Allen aan wie God deze kennis van de waarheid in het hart
heeft gelegd, zien in Jezus de vervulling van hun verlangen. Zo is hij het Woord dat
God spreekt tot een wereld in nood.
Allen die dit Woord liefhebben, worden door God rechtvaardig genoemd. Van nature
hebben zij deel aan het onrecht in de wereld; en zijn hun daden niet vlekkeloos. Als
gelovigen hebben zij deel aan het nieuwe leven van de verrezen Heer, die de wereld
heeft overwonnen. Niemand kan op eigen kracht Gods wet volbrengen5. Hij echter,
die ieders zwakheid kent, verlangt niet het onmogelijke, maar alleen dit ene: dat zijn
kinderen Hem liefhebben. Allen die hun onmacht belijden zich te bevrijden van de
zelfzucht, die leidt tot de dood, ontvangen in het doopsel het zichtbare bewijs van
Godswege van de vergeving van hun schuld, en de toegang - hier en nu - tot het eeuwige leven, zoals Johannes leert: Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven6.
Het doopsel bevestigt de vereniging van gelovigen met Christus. Zij zijn niet uit de
begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren, om als nieuwe
mensen met hem op te staan. De dood ligt achter hen die geloven! Wie kan de omvang van dit evangelie bevatten? Inderdaad: zij die hier ernst mee maken, zichzelf
gaan vergeten, en in al hun handel en wandel bidden om de Geest van Christus, die
God zijn kinderen nooit zal weigeren7. Zij zijn op weg om de alles overstijgende gebeurtenis van de menswording van God zichtbaar te maken. Hij maakt alles nieuw!
Op het feest van kerstmis is dit werkelijkheid geworden voor allen die geloven.
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Hier, in een voederbak in een stal te Bethlehem, de geboorteplaats van David, ligt hij,
die de zoon van David8 wordt genoemd. Hij zal Israël echter niet - zoals velen hadden gehoopt - herstellen in de oude glorie onder koning David; want zijn koninkrijk
is niet van hier9. De herders die naar de stal zijn gekomen om hem eer te bewijzen,
knielen niet voor een toekomstige wereldlijke heerser, die de strijd met de Romeinse
overheersers zal aanbinden, maar voor de vredevorst die de oude profeet honderden
jaren tevoren heeft voorzegd10. Hij is gekomen om de vrede zichtbaar te maken, die
de wereld nooit zal kunnen bieden11.
Herders en koningen bewijzen hulde aan een nietig mens, die in alle eenvoud zijn
weg in deze wereld zal gaan, opdat mensen van goede wil hem zullen liefhebben: niet
om zijn macht en majesteit, maar om de mens die hij is. Dit is het ware geloof. Zonder het te beseffen betoonden de apostelen, die Jezus liefhadden, hiermee hun liefde
voor God. Om dit geloof wil Hij hun schuld vergeven, en hen maken tot burgers van
zijn eeuwige rijk12. Zij gaan over van de dood in het leven, omdat zij worden aangetrokken door de goedheid van de Schepper, die in Jezus ten volle zichtbaar is. Zo
brengt hij scheiding aan onder de mensen: tussen hen die hem liefhebben en hen die
hem de rug toekeren, omdat hij niet in hun levenswijze past. Bij Jezus' komst in
zwakheid in Israël neemt dit oordeel over de wereld een aanvang13, een aanvang genomen, dat bij zijn wederkomst in macht zal worden voltooid.
Wie Jezus verwerpt, verwerpt de mens geworden God. Wie hem volgt gaat Hem toe
behoren, door wie de wereld is geworden. Aan deze mens komt de heilige naam van
God toe: JAHWEH, dat is: IK BEN14; want zijn liefdevolle goedheid is eeuwig15. Hij is
het, over wie heel het Oude Testament spreekt16, en die door Johannes de Doper, de
laatste en grootste van de profeten wordt aangewezen17: Zie, het lam van God, dat de
zonde van de wereld wegneemt18. Als mens met de mensen zal hij, die vóór alle tijd
bestond, het lot van sterfelijke mensen delen, om allen die van goede wil zijn, maar
door de zonde verzwakt, bij God terug te brengen. Zij zingen een nieuwe melodie
voor God, die grote wonderen verricht; en redding brengt door zijn machtige arm
(psalmgebed van deze zondag).
Maria houdt het adembenemende wonder in haar armen van een God, die de wereld
liefheeft en bij de mensen woont. Allen die hem daadwerkelijk en met overgave gaan
volgen, worden door zijn Geest stapje voor stapje geleid om het oude te verlaten, de
zelfzucht af te zweren, en anderen het kwaad, waar zij zelf door zijn genade uit zijn
verlost, niet toe te rekenen. Zij houden steeds hem voor ogen, die tot op het kruis
voor zijn vervolgers heeft gebeden. Werkelijk, hij maakt alle dingen nieuw. Niet zoals
de wereld dat verwacht maakt Hij alles nieuw. Die vergankelijke wereld met zijn
schittering en valse schijn, die mensen verblindt; en verleidt tot een jacht naar succes
en vermaak: die bedriegelijke wereld zuigt en trekt. Maar, zo houdt Jezus zijn leerlingen voor: Houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen11.
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Het Woord is vlees geworden. Maria houdt hem in haar armen: God met ons. Aan
haar en Jozef is de redder van de wereld toevertrouwd. In liefde wordt hij opgevoed,
tot hij als een volwassen man door Israël zal trekken; om in alle eenvoud in zijn persoon de goedheid en liefde van God zichtbaar en verstaanbaar te maken. Mensen van
goede wil zullen hem liefhebben en volgen, door zijn Geest geleid; en wachtend op
zijn komst voor het oordeel. Verheug je in de HEER, want Hij zal komen! Hij zal komen om op aarde recht te spreken (psalm van kerst).
1) 1Kor 13,8 2) 1Pe 1,10 3) Joh 8,58 4) ps 118; ps 136 5) Rom 3,20 6) 1Joh 3,14 7) Lc 11,13 8) Mt 22,42
9) Joh 18,36 10) Jes 9,5 11) Joh 16,33 12) Fil 3,20 13) Joh 5,22 14) ex 3,14 15) ps 136 16) Lc 24,44
17) Mt 11,9 18) Joh 1,29

psalm 98
L Zing een nieuwe melodie voor God, die grote wonderen verricht;
en redding brengt door zijn machtige arm.
A Hij heeft zijn redding geopenbaard,
en voor ogen van de volken zijn rechtvaardigheid getoond.
L Hij gedacht zijn liefdevolle goedheid,
en zijn trouw aan het volk dat Hem toebehoort.
A Tot de einden der aarde
zullen zij aanschouwen de redding van onze God.
L Zing vol vreugde voor de HEER, alle landen;
en blaas de trompet voor je God en koning.
A De zee laat zich horen, en al wat daar leeft;
de wereld is vervuld van gejuich.
L Rivieren, klap in de handen, en bergen: jubel tezamen:
verheug je in de HEER, want Hij zal komen!
A Hij zal komen om op aarde recht te spreken;
dan oordeelt Hij de wereld rechtvaardig.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden

zing voor de Heer (ps 98)
Zing voor de Heer, laat heel je leven voor Hem een lied, een lofzang zijn!
Hij wil zijn volk zijn vrede geven, vrede, temidden van de pijn.
Zing van het wonder, heel de aarde, hoe God zijn goedheid heeft betoond;
hoe Hij zijn Redder openbaarde: Jezus heeft onder ons gewoond.
God is getrouw, Hij zal bewaren wie in gebed zijn toevlucht zoekt
bij Hem, die over heel de aarde allen in liefde tot zich roept.
Zing voor de Heer, wees vol van vreugde, en juich voor Hem bij harp en fluit.
Juich voor je koning, Hij verheugde Israel, Hij trok steeds vóór hen uit.
Aarde, en ál wie haar bewonen, ál wat bewoont de diepe zee:
hoop op je God, want Hij zal komen; hoor onze koning, hoe Hij spreekt;
hoor hoe Hij oordeelt, en rechtvaardig de volkeren der aarde richt.
Eer Hem, bezing Hem, heel de aarde, God wendt tot jou zijn aangezicht.
gelovenbeleven.nl > al mijn verlangen
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zondag na Kerst (B)
1ste

lezing:
psalm 128
2de lezing:
evangelie:
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heilige familie: Jezus, Maria en Jozef

Sir 3,2-6.12-14
zie beneden
Kol 3,12-21
Lc 2,22-40

….. opdat de gezindheid van vele harten openbaar mag worden.
Als de profeet Simon de baby Jezus ziet, is hij ontroerd; en dankt hij God, omdat hij
nu in vrede mag sterven. Gelukkige man, die in liefde voor de Schepper naar zijn
dood heeft toegeleefd als naar een bevrijding van de last van dit leven en een gebrekkig lichaam, in de hoop bij God te worden opgenomen! Het kindje in zijn armen is de
vervulling van Gods belofte: de Redder van Israël, ja, van heel de wereld. Hoe Simon
dat kan zien aan een baby van enkele weken? Zou er dan toch een stralenkrans zichtbaar zijn geweest? Nee, het is veel opzienbarender: de Geest van God heeft het hem
ingegeven. Zo nabij is Hij zijn mensen, dat Hij ieder die Hem liefheeft zijn aanwezigheid wil doen ervaren. Christenen die ernst maken met hun geloof, en alles wat zij
doen in gedachten aan God opdragen, zullen met Simon mogen ervaren dat Hij niet
hoog en ver is, maar innerlijk tot hen spreekt.
Ook als God zich soms verborgen houdt; en de gelovigen in moeite en zorg bij zichzelf
verzuchten: God waar bent U? is Hij hun nabij; en leert Hij hun de weg van geloof.
Alles wat je doet, doe dat in de naam van Jezus, houdt de apostel de kerk vandaag
voor. Christenen die gewend zijn te bidden: Vader, is dit goed om te doen? zullen zijn
stem in hun geweten vernemen. Hij geeft al antwoord, nog vóór zij hebben gesproken. Zij zullen ervaren hoe moeilijk het is hun eigen verlangens te laten varen om zijn
wil te kunnen doen. Naarmate zij gehoorzamen, zullen zij dichter bij God gaan leven,
die zich doet kennen aan wie Hem liefhebben. Hoe vastberadener zij deze weg van
zelfverloochening gaan1, des te duidelijker zullen zij verstaan wat de Geest van God
tot hen spreekt. Dit zijn de heiligen die in dienst van hun Schepper leven. Uit hen
kiest God zijn profeten, zoals Simon in Jeruzalem. Op de vraag hoe hij aan dat kindje
kon zien wat aan anderen verborgen bleef, zou de oude profeet zonder omhaal spreken over de openbaring van de goede God, die allen die Hem liefhebben als zijn eigen
kinderen toespreekt.
Simon zal niet verbaasd zijn geweest, toen hij hoorde dat Jozef en Maria hun kindje
op het woord van de engel de Hebreeuwse naam Jesjoeach (in het Grieks weergegeven met Jezus) hadden gegeven, hetgeen Redder betekent2, ook wel vertaald als heil.
De oude man, vervuld van de Geest van God, noemt Jezus het Licht voor alle volkeren3 en de grootheid van Israël; want bij dit volk is hij verschenen, die voor heel de
wereld tot redder is geworden. Maar of Israël deze grootheid zal willen erkennen? En
of dat Licht in de wereld wordt gezien? De geschiedenis leert dat velen in Israël Jezus
als hun Messias hebben aangenomen. Zij vormden het begin van de kerk van Christus.
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De geschiedenis leert echter ook, dat het merendeel van de leiding van de geloofsgemeenschap van Israël, gesteund door de behoudende partij van de Farizeeën, geen
oog had voor de hoofdsom van hun geloof, die in Jezus voor iedereen zichtbaar was:
zijn volkomen onschuld, en zijn goedheid, nederig en zachtmoedig. Hoe kan iemand
met oprechte bedoelingen hem niet liefhebben? Op de Sabbath zongen zij met luide
stem het credo: Breng dank aan God, want Hij is goed; zijn liefdevolle goedheid is
eeuwig4. Zij hadden Hem voor ogen; maar hun hart was niet bij God, bezig als zij waren met hun eigen positie en hun vermeende rechtvaardigheid. Zo kon het gebeuren
dat zij de God die zij zeiden te dienen niet herkenden, toen Hij zich in een eenvoudig
mens aan de wereld openbaarde; en hem verwierpen.
Deze ontwikkeling is een waarschuwing voor de kerk. De bal rolt de tweede keer op
dezelfde wijze van de heuvel. De dwaling van een deel van het oude godsvolk is ook in
het nieuwe en wereldwijde volk van God, geënt op de stam van de edele olijf Israël5,
duidelijk zichtbaar. Alle eeuwen door is steeds opnieuw gebleken dat functies in de
kerk niet altijd worden bekleed in de Geest van Christus, die als een nederige dienaar
in de wereld heeft geleefd, vol van genade en waarheid6. De ambitie naar een hoge
positie, naar invloed en naar aanzien onder de mensen wordt soms op beschamende
wijze zichtbaar. Dit leidt tot berekenend handelen, dat het aanzien van de kerk van
Christus aanzienlijke schade toebrengt.
Jozef en Maria verwonderden zich over de woorden die Simon over hun zoon sprak;
en beseften nog niet hoe vérstrekkend deze waren. Als Jezus op zijn dertigste levensjaar het ouderlijk huis verlaat en zijn driejarige rondgang door Israël aanvangt, wordt
de profetie van Simon al spoedig bewaarheid: velen aanvaarden hem niet. Zijn optreden brengt een scheiding teweeg tussen hen die hem liefhebben en volgen, en hen die
- geheel in beslag genomen door hun eigen belangen - aan hem voorbijgaan: een
scheiding die definitief zal worden bij zijn wederkomst voor het oordeel aan het einde
van de tijd. In zijn eigen woorden: Hierin bestaat het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen; maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat
hun daden slecht waren7. Mensen die gedreven worden door zelfzucht en eigenliefde
hebben een afkeer van dit licht, uit angst dat hun bedoelingen openbaar worden;
maar wie streven naar liefde en waarheid nemen hem aan. Uit hun handelen zal blijken dat zij hem toebehoren8.
Het zal erop uitlopen dat Jezus, de goedheid van God in persoon9, door de oversten
en theologen van zijn dagen veroordeeld wordt. Voor allen echter die zijn vlekkeloze
onschuld erkennen en liefhebben, wordt hij het begin van een nieuwe manier van leven, waar zelfs de dood geen einde aan kan maken. Als zij zichzelf vergeten10, zoals
Jezus zichzelf ten einde toe niet heeft geacht; als zij zijn Geest in hun leven toelaten,
hun kruis opnemen11 en daadwerkelijk met hem op weg gaan, zullen zij in gemeenschap met hem iets van het leven van Christus gaan ervaren, dat duren zal, de dood
voorbij.
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Naarmate christenen op deze weg voortgang boeken, zullen zij ook in moeite en verdriet, als God ver weg lijkt, houvast vinden in hun geloof dat zij door Hem gekend
zijn; en dat Hij hun leven draagt. Van dit geloof legt heel de Schrift getuigenis af.
Duizenden jaren geleden zong David al: Het verdriet van de avond zal wijken voor
de vreugde van de nieuwe dag12. Vanuit de verte heeft hij gesproken over de genade
waar de kerk van Christus, het wereldwijde volk van God, nu in leven mag. De Bijbel
spreekt van hen als één familie, als broers en zusters van elkaar13.
Het begin van deze kerk wordt gevormd door de heilige familie: Maria en Jozef, die
Jezus koesteren. Zoals hij in hun huis opgroeit tot volwassenheid, zo moet hij in allen
die hem toebehoren toenemen14, tot zij kunnen zeggen: Ik ben het niet die leef, maar
Christus die in mij woont15. Zulke volwassen gelovigen heeft de kerk nodig, om als
lichten in de wereld zijn werk voort te zetten. Mensen als Hannah en Simon. Hoe
verzwakt de kerk ook is, en hoe flakkerend haar licht: zulke mensen zijn er nog
steeds. Zij zetten zich met hart en ziel in voor deze wereld: niet op eigen kracht maar
door de Geest van Christus die in hen woont, vol hoop uitziende naar de dag dat hij
komen zal om allen die hem toebehoren bij zich op te nemen. Zo wordt de mens gezegend, die leeft in eerbied voor God (psalm van deze zondag).
1) Mt 16,24 2) Mt 1,21 3) Joh 8,12 4) ps 136 5) Rom 11,17-24 6) Joh 1,14 7) Joh 3,19
9) ps 136 10) Joh 12,25 11) Mc 8,34 12) ps 30,6 13) ps 133 14) Joh 3,30 15) Gal 2,20

psalmgebed (uit ps 128)
L
Gezegend is de mens, die eerbied heeft voor God;
en in zijn wegen gaat.
A
Gezegend zul je zijn, het zal je goed gaan;
je zult de vrucht van je arbeid genieten.
L
Je vrouw is als een vruchtbare wijnstok in je huis;
sterk en gezond zijn je kinderen aan je tafel.
A
Zo wordt de mens gezegend,
die leeft in eerbied voor God.
L
De HEER zal je zegenen uit Sion,
alle dagen van je leven.
A
Hij doet je delen in het goede van zijn heilige stad;
en je zult het kroost van je kinderen zien.
L
Vrede over het volk van God!
A
Amen.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden
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27

tweede zondag na Kerst (ABC)
1ste lezing:
psalm 147
2de lezing:
evangelie:

Sir 24.1-2.8-12
zie beneden
Ef 1,3-6.15-18
Joh 1,1-18

In het begin was het Woord.
In het begin was het Woord; want toen God de hemel en de aarde schiep - engelenverblijf en woonplaats van mensen1 - toen was het Woord al bij hem, dat Hij aan het
einde van de tijd tot heel de aarde zou richten2: Jezus, de openbaring van zijn liefde
en goedheid3, waar begin noch einde aan kan zijn. Als hij dus in het begin was, is het
aannemelijk dat hij ook betrokken was bij de schepping, zoals Johannes zegt: Zonder
hem is niets geworden van wat geworden is; en de apostel spreekt over de Zoon,
door wie Hij het heelal geschapen heeft4. Niet als een soort medeschepper was hij bij
de schepping betrokken - want God is één - maar omdat Jezus vóór de schepping al
in de schoot van God is. Johannes de Doper, de laatste van de profeten van het oude
verbond, en geroepen om de komst van de Messias aan te kondigen, getuigt van hem:
Hij was eerder dan ik. Jezus zelf zegt het met nadruk: vóór Abraham was, IK BEN5.
Zo verklaart hij zich aan God gelijk; want IK BEN is de vertaling van de Godsnaam
JAHWEH6.
Deze naam betekent veel meer dan 'Ik zal er zijn', of 'Ik zal er zijn voor jou'. Hoe goed
bedoeld ook, is dit toch niet meer dan een opwekking: God zal heus voor je zorgen!
De betekenis gaat van de Godsnaam gaat echter veel verder: Hij, die voor vergankelijke schepsels zal zorgen, heeft zelf begin noch einde: HIJ IS. Dit is de inhoud van de
Joodse belijdenis, als zij Hem in de psalmen bezingen: Zijn liefdevolle goedheid is
eeuwig. Dit is ook de inhoud van de christelijke belijdenis: dat de mens Jezus aan
God gelijk is. Als eerstgeborene van de nieuwe schepping7 kan hij allen die hem liefhebben de macht verlenen als kinderen van God te leven. Als God-met-ons mag de
mens Jezus tevens Schepper genoemd worden. Wie dit ontkent maakt hem tot minder dan God, en dus niet meer dan een eerste onder de mensen.
Wie Jezus de macht ontzegt de mensen tot God te verheffen, verwijst christenen terug naar hun eigen vermogen, dat ten enenmale ontoereikend is. Hiermee verwordt
het evangelie tot een boodschap voor hen die zichzelf in staat achten het kwaad in
zichzelf en in de wereld te overwinnen. Sedert het begin van de jaartelling heeft echter een nooit aflatende stroom van zoekende mensen, op alle fronten vastgelopen,
hun onmacht voor God beleden; en een geestelijk onderkomen gevonden in de kerk
van Christus. Zij hebben een nieuw begin met hun leven gemaakt: niet op eigen
kracht, maar door het geloof in Jezus, God-met-ons, die ons gebroken bestaan heeft
gedeeld. Dit is wat de psalm bedoelt te zeggen: Ik hebgezegd: u bent goden8.
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Heel de Schrift getuigt van de menswording van God. Voor wie dit graag bevestigd
ziet, volgt hier een kleine selectie bijbelteksten:
De engel, die in een droom aan Jozef verschijnt, maakt met een woord van de profeet
Jesaja9 duidelijk, dat het kindje dat geboren gaat worden werkelijk aan God gelijk is:
Men zal hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent God-met-ons. In de psalmen noemt David de komende Messias Heer10. Als Jezus de schriftgeleerden deze
tekst voorhoudt, en hen vraagt of de Messias dus niet méér is dan zoon van David,
moeten zij het antwoord schuldig blijven11. Petrus valt na de wonderlijke visvangst
aan Jezus' voeten neer en roept: Ga bij mij weg Heer, want ik ben een zondig
mens!12 Hetzelfde doet de twijfelende Thomas, als Jezus na zijn verrijzenis aan hem
verschijnt; en de apostel uitroept: Mijn Heer en mijn God!13 De schriftgeleerden echter noemen hem een godslasteraar, omdat hij tot een genezen lamme spreekt: Mijn
zoon, je zonden zijn vergeven; en zij zeggen tot elkaar: Niemand kan zonden vergeven dan God alleen!14
Niet alleen in de evangelieverhalen, maar ook in de brieven wordt op tal van plaatsen
duidelijk gemaakt dat met de komst van Jezus de menswording van God een feit is.
Paulus schrijft aan de kerk van Kolosse: Het heelal is geschapen door hem en voor
hem15. Aan de kerk te Rome maakt hij het duidelijk: Uit hem en door hem en tot hem
zijn alle dingen15. Aan zijn leerling Titus spreekt Paulus over Jezus als God onze Redder16. De schrijver van de brief aan de Hebreeën gaat er in het eerste hoofdstuk uitvoerig op in: Hij is het evenbeeld van Gods wezen; en: Al Gods engelen moeten hem
hulde brengen; en - sprekend over de zoon - : Uw troon, o God, is voor altijd en
eeuwig17. Petrus schrijft aan de gelovigen over Jezus, aan wie de heerlijkheid en de
macht is, in de eeuwen der eeuwen18.
Deze opsomming kan nog aanzienlijk worden uitgebreid; maar het bovenstaande
toont voldoende de onhoudbaarheid aan van de ontkenning van de God-gelijkheid
van Jezus. Wie hier toch aan vasthouden, zien zich gesteld voor de onmogelijke opgave aan deze en vele andere teksten hun eigen verklaring te geven; en tevens de talrijke wonderen te ontkennen, die Jezus heeft verricht om zijn macht te bewijzen19.
Wie de Schrift goed kent, vraagt zich in gemoede af wat hen drijft, om tegen zo'n
vloed van getuigen in te willen gaan. Over hen spreekt het evangelie van deze zondag:
Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen erkenden hem niet. Wie hem echter liefheeft
en volgt, zal door de Geest van wijsheid en openbaring komen tot waarachtige kennis
van hem (2e lezing). Gelukkig zijn zij, die van harte kunnen bidden: Van u is de
kracht: van Jezus, die hun de macht geeft als kinderen van God te leven20. Voor hen
heeft Johannes zijn evangelie geschreven. In dit eerste hoofdstuk maakt hij direct
duidelijk wat de kern van het evangelie is: Jezus, de mens geworden God, die mensen
van goede wil tot God terugvoert.
1) gen 1,1; Jes 1,2 2) Heb 1,2 3) Joh 1,18 4) Heb 1,2 5) Joh 8,58 6) ex 3,14 7) ps 118; ps 136 8) ps 82
9) Jes 7,14 10) ps 110,1 11) Mt 23,44vv 12) Lc 5,8 13) Joh 2o,28 14) Mc 2,7 15) Kol 1,16; Rom 11,36
16) Tit 2,10vv 17) Heb 1,1-14 18) 1Pe 4,11 19) Joh 14,11 20 Joh 1,12
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psalm 147
L Stad van God, wees verheugd in de HEER;
zing de lofzang voor Hem, o Sion!
A Hij maakt sterk de grendels van je poorten;
en zegent de kinderen die bij je zijn.
L Hij geeft vrede aan je grenzen;
en verzadigt je met brood.
A Zijn bevel gaat over heel de aarde;
zie toch: hoe snel gaat zijn woord!
L Hij geeft sneeuw op het veld,
en de bergen bedekt Hij met rijp;
wie kan voor zijn koude bestaan?
A Hij zendt zijn woord, en de koude verdwijnt;
het waaien van zijn Geest doet de wateren vloeien.
L Hij maakt aan zijn volk zijn woorden bekend;
en vertrouwt hun zijn geboden toe.
A Hallelujah, eer aan God!
zo deed Hij aan geen enkel ander volk,
zijn wetten zijn voor hen verborgen.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden
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1 januari Maria, moeder van God (ABC)
1ste lezing:
psalm 67
2de lezing:
evangelie:

num 6, 22-27
zie beneden
Gal 4,4-7
Lc 2,16-21

Immanuël, God met ons.
De herders hadden het van de engel vernomen: Vandaag is een Redder geboren:
Christus de Heer. Zou Maria al beseffen hoe overweldigend de boodschap is die de
herders haar overbrengen? Haar kindje was door God bestemd voor een bijzondere
taak in Israël. Dat was haar bekend. Zij wist dat hij de Zoon van God genoemd zou
worden1. Vervuld van de heilige Geest had zij geprofeteerd dat in hem de belofte aan
Abraham zou worden vervuld2. Maar dat haar kind méér was dan een instrument in
Gods hand; dat de naam die Jozef in de droom had vernomen: Immanuël, dat is God
met ons3, letterlijk moest worden verstaan: dat kon zij aanvankelijk nog niet begrijpen. God, de almachtige en alomtegenwoordige Schepper in de beperking van een
nietig mens ….. het is teveel om ineens te bevatten.
Maria ging dit als eerste van de kerk langzamerhand inzien, zoals ook elke gelovige
na haar tijd nodig heeft en een proces van bezinning moet doorlopen, alvorens deze
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hoofdzaak van het christelijk geloof vaste vorm aan begint te nemen. Dit geloof is
meer dan ooit nodig in een tijd, dat velen in zijn kerk Jezus niet meer als God kunnen
aanbidden; en dat voor vele anderen, die de menswording van God wel belijden, de
traditie belangrijker is dan een levend geloof.
Met recht draagt Maria de titel moeder van God. Haar kindje is ter wereld gekomen
om mensen van goede wil bij God terug te brengen; om hen te redden: niet uit
vreemde overheersing, zoals velen van de komende Messias verwachtten, maar om
hen te verlossen uit de wurgende greep van kwaad en ondeugd. Wie ziet het niet met
deernis aan, hoe mensen als slaven van drugs en drank hun lichaam en hun leven
verwoesten? Toch laten deze wilszwakke mensen, voor wie het leven niet vriendelijk
is geweest, niet anders dan sterk uitvergroot zien waar heel de mensheid onder lijdt.
Niemand is in staat zijn of haar verkeerde gewoontes, ondeugden en moeilijke karaktertrekken te veranderen; en op eigen vermogen tot volmaaktheid te komen. Zonder
uitzondering zijn allen slaven van wat de Schrift met een tegenwoordig ouderwets
aandoend verzamelwoord noemt de zonde4. Wie kan daaruit redden dan God alleen?
Allen die hem liefhebben: Jezus, de mens zonder zonde, die de macht bezit zijn volgelingen hieruit te verheffen.
Het ongeloof in de menswording van God heeft zich alle eeuwen door in de kerk gemanifesteerd Anders dan gedurende de eerste eeuwen is de huidige kerk echter dermate verzwakt, dat zij niet meer in staat is zich hiertegen te verweren. Ene Nestorius
(vijfde eeuw), die de vereniging van God en mens in één persoon niet wilde accepteren, vond de kerkvader Cyrillus van Alexandrië5 tegenover zich. Nestorius' ontkenning van de titel moeder van God bracht in Constantinopel een menigte op de been
met de leuze Theotokos, Theotokos! (moeder van God, moeder van God!) Een dergelijke reactie is in de kerk van de 21ste eeuw ondenkbaar.
Maria is door God uitverkoren om Jezus' moeder te worden; en haar verering dient
zich op hem te richten. Zo blijft de eerste en belangrijkste vraag in de kerk - protestants of katholiek - : Wie is hij? Wie is Jezus? Dat hij als mens boven allen verheven
is: akkoord; maar is hij ook eeuwig, ongeschapen, levend vóór alle tijden, God? Gelukkig is de mens die dit metterdaad gelooft. Deze belijdenis is het fundament en het
begin van de kerk. Op deze geestelijke basis houden gelovigen zich staande, als de
wereld zich tegen hen keert. Als zij mogen ervaren dat zij geen haat gaan koesteren
voor wie hun kwaad doen, danken zij God, die hun in de geest Jezus toont. Zo groeit
hun geloof tegen de verdrukking in.
Iedereen weet wat de wereld met Jezus gedaan heeft - en elk moment wéér zou doen.
Het evangelie vertelt wat Maria heeft moeten doorstaan toen haar zoon door de kerk
van zijn dagen werd verworpen. Door uw ziel zal een zwaard gaan, had de oude Simeon in de tempel haar voorzegd6. Welke moeder voelt dit niet met haar mee? Ook
de leerlingen krijgen aan dit lijden deel. Tijdens hun wereldwijde verkondiging van
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Jezus, mens met de mensen en God-met-ons, zijn vervolging en marteling hun niet
bespaard gebleven. Niet alleen zij, maar allen die hem met hart en ziel volgen zullen
op enigerlei wijze deel krijgen aan dit lijden van Christus. Met hem aan hun zijde weten zij zich echter overwinnaars. Zelfs al worden zij naar het lichaam gedood door
hen die in deze wereld van elk voor zich levend dood zijn, dan mogen zij zich bovenmate verheugen: hij heeft voor hen een plaats in de hemel gereed.
Het is niet bekend of Jozef het lijden van Jezus heeft meegemaakt. Maria is hem gevolgd tot onder het kruis, waar zij zijn verschrikkelijke marteling heeft moeten aanzien; en waar Jezus haar toevertrouwde aan zijn leerling Johannes: Zie, je moeder7.
In dit onzegbaar lijden van een moeder is Maria uiteindelijk boven menselijke verwachting getroost, toen zij haar zoon na Pasen levend terugzag. Dit is de troost waar
alle daadwerkelijke gelovigen, die haar belijden als moeder van God, in mogen delen.
Zij weten zich opgenomen in de familie van Gods kinderen, het huisgezin van God,
die zij Abba, Vader mogen noemen. Hij zal hen zegenen en behoeden; en hen genadig zijn.
1) Lc 1,35 2) Lc 1,55
7) Joh 19,27

3) Mt 1,23

4) Rom 6,6

5) zie GelovenBeleven.nl > de ogen van de ziel

psalm 67
L God, wees ons genadig en zegen ons.
A Laat ons het licht van uw aanwezigheid zien.
L Maak uw redding bekend, allerwege op aarde;
laat de wereld uw wegen verstaan.
A Laat de wereld U eren, o God,
laat ál wat leeft U danken en eren.
L Laat de mensen verheugd zijn en zingen van vreugde.
U leidt hen, U oordeelt de wereld rechtvaardig.
A Laat de wereld U eren, o God;
Laat ál wat leeft U danken en eren.
L De aarde brengt haar vruchten voort;
onze God, Hij zegent ons.
A Laat heel de aarde eerbied voor U krijgen.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden

*

*

*

6) Lc 2,35
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openbaring van de Heer (ABC)
1ste lezing:
psalm 72:
2de lezing:
evangelie:

Jes 60,1-6
zie beneden
Ef 3,2-6
Mt 2,1-12

goud, wierook en mirre
De zon gaat over u op; en de heerlijkheid van de Heer begint over u te schijnen1. De
profeet ziet in de toekomst het allesoverheersende wonder geschieden van de menswording van God. Nergens wordt de komst van Jezus duidelijker voorzegd dan bij de
profeet Jesaja en in het psalmboek. Zó ontzagwekkend is deze gebeurtenis, dat het
niet hoeft te verwonderen dat God dit met bovennatuurlijke verschijnselen gepaard
doet gaan, teneinde de mensen de ogen hiervoor te openen. De ster is één van die tekenen die getuigen van de komst van het licht van de wereld. Hier in Bethlehem, de
geboorteplaats van David, komt de Schepper in de beperking van een mens ter wereld, om aan de wereld Gods innerlijk wezen te openbaren: zijn liefdevolle goedheid,
die eeuwig is. De eeuwige, alomtegenwoordige God wordt in Jezus geopenbaard.
Het volk Israël is uitverkoren om Christus in hun midden te ontvangen; want de redding is uit de Joden2. Hier wordt de Redder van de wereld geboren, in wie de psalmen en de profeten worden vervuld. Jesaja kondigt hem aan als Immanuël3, hetgeen
betekent God-met-ons4; en als vredevorst5: Op hem zullen de volkeren hopen6. Hiervan getuigt ook de psalm van deze zondag. David ziet in de verte een koning komen,
die recht doet aan armen en misdeelden; en wiens vrede de aarde zal vervullen7.
Aan twijfelaars, die tegenwerpen dat de wereld nog steeds geen vrede kent, zal Jezus
een hart onder de riem steken: Weliswaar leef je in de wereld in verdrukking, maar
houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen8. Temidden van deze onrechtvaardige wereld worden allen die Jezus liefhebben tot medeërfgenamen en mededeelgenoten van de belofte aan Israël (2e lezing). De profeet Micha noemt Bethlehem, de
stad van David, als plaats van zijn komst9. Hier komen de wijzen uit het oosten, die
alle volken der aarde vertegenwoordigen, aan de pasgeboren koning hulde betuigen.
Zij zijn voorboden van een onafgebroken stroom van mensen uit alle landen, die hun
leven aan hem zijn gaan toewijden. In Christus hebben zij die vrede gevonden, die de
wereld niet kan bieden. Zij knielen voor het kindje neer en bieden hun geschenken
aan: goud, wierook en mirre.
goud
De eerste wijze biedt een kistje met goud aan, als teken van bezit. Wie in Christus tot
nieuw leven zijn gewekt, eren de Heer met hun wereldse rijkdommen. Met David
bidden zij: U bent mijn Heer, mijn enig goed10. Van hun wereldse bezittingen gebruiken zij niet meer dan zij nodig hebben voor het onderhoud van zichzelf en hun familie. Wat zij overhouden, besteden zij naar eer en geweten, beseffend dat zij eens re-
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nooit meer thuis zouden komen. De meesten bezweken aan malaria. Dit weerhield de veelal jonge mensen niet van uitzending naar het missieland.
Dit is nu verleden tijd; en deze geloofsijver tref je weinig meer aan. Tieners die ik
over de vroegere missieposten vertelde, verwonderden zich over de offerbereidheid
van die vroegere missionarissen en zendelingen. Zij kunnen nauwelijks begrijpen wat
iemand als Jean de Bréboeuf bewoog, die met afgesneden vingers thuis kwam van
zijn missie onder de indianen van Quebec, maar toch weer terugkeerde, en uiteindelijk de marteldood stierf. Het verhaal van Damiaan de Veuster, een Belgische priester
die zijn leven wijdde aan de zorg voor melaatsen in een kolonie op het eilandje Molokai nabij Hawai en zelf ook aan de ziekte bezweek1, wekte algemeen verbazing: Waarom doet hij dat??
Helaas - maar onvermijdelijk - is met de komst van zendelingen en missionarissen
ook de verdeeldheid Rome-Reformatie naar andere werelddelen overgebracht. Ten
tijde van de Benedictijner monnik Willibrord bestond deze tweedeling in de Westerse
kerk nog niet. Hij is geboren in 658 in het toen al goeddeels gekerstende Engeland.
In 690 vertrok hij met 11 andere monniken naar Friesland, om daar het evangelie te
verkondigen. De tijd was er rijp voor; en zijn missiegebied breidde zich gestaag uit.
Dit werd het begin van het aartsbisdombisdom Utrecht. Het Luxemburgse Echternach, waar de apostel een klooster vestigde, groeide in de middeleeuwen uit tot centrum van geestelijk leven. Anders dan de meeste van zijn latere collega's in Afrika kon
deze missionaris zijn werk tientallen jaren voortzetten, tot hij op 81-jarige leeftijd
stierf.
Willibrord, die in de katholieke kerk patroon van de eucumene is, zou zeer bedroefd
zijn als hij zag hoe dit proces stagneert. De verkondiging van het evangelie in onze
geseculariseerde wordt door de heersende verdeeldheid ten zeerste bemoeilijkt. De
basis wil wel, maar de invloedrijke conservatieve blokken - zowel in de katholieke als
in de protestantse kerk - zijn tegen. Zoals de Farizeeën in Jezus' dagen hechten zij zozeer aan de traditie en bestaande regels, dat de Geest van Christus ondanks de schijn
van vroomheid hier geen ruimte vindt. Men durft zelfs te spreken van 'eenheid in
verscheidenheid', de aanstoot verbloemend die in de verdeeldheid is gelegen. De wil
tot toenadering ontbreekt; en de zorg om het eigen voortbestaan heeft de aandacht
verdrongen voor een menigte soms wanhopig zoekende mensen, die geestelijk geen
grond onder voeten hebben.
Nu actieve missie en zending in verre landen tot het verleden behoort, zou de aandacht zou moeten uitgaan naar de eigen directe omgeving. De eens zo vitale Europese
kerken zijn echter geen schim meer van wat ze geweest zijn. Zoekers vindt hier nauwelijks antwoord meer op hun vragen. Zij hebben geen interesse voor wat de kerken
verdeeld houdt; want hun vragen zijn fundamenteler: Is er een God? en: Als God
goed is, waarom dan die ellende in de wereld? en: Wat is eigenlijk het evangelie? Tijdens mijn verblijf in Ghana heb ik van de vele missie- en zendingswerkers nooit een
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bevredigend antwoord hierop gekregen. Pas later hoorde ik het kort en bondig verklaren: God heeft alle mensen lief. Hij is mens geworden, om mensen tot God te verheffen.
God is mens geworden in Jezus, die Christus genoemd wordt: gezalfde, vol van de
Geest van God. Zou Petrus de volle rijkwijdte van deze belijdenis bevatten? Het zou
de vitaliteit van de kerken ten goede komen, als zij zich op bovenstaande vragen gingen richten. Zouden christenen, hoe gering ook in aantal, de allesoverheersende betekenis gaan inzien van het evangelie van menswording en verrijzenis; en het gevaar
waarin allen verkeren die God niet in hun leven toelaten, dan zouden de kerken er
anders uitzien; en de urgentie van hun boodschap zou beter doorklinken. Zij zouden
hun verantwoording zouden voelen voor hen die buiten staan, zoekend naar de zin
van het leven. Zij zijn als schapen zonder herder2, zoals Jezus hen vol mededogen
noemt. Willibrord, bid dat de Heer van de kerk mensen zal zenden in zijn oogst;
want de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Laat de volken het horen:
de HEER regeert; nu staat de aarde vast (psalm van dit feest).
1)

gelovenbeleven.nl > de ogen van de ziel

2) Mt 9,36vv

psalm 96
L Zing voor de HEER een nieuwe melodie;
laat heel de wereld Hem eer betuigen.
A Geef Hem de eer die Hem toekomt;
en verkondig zijn redding van dag tot dag.
L Laat alle volken van zijn grootheid horen;
en maak aan de wereld zijn wonderen bekend.
A Groot is de HEER en hoog verheven,
laat ál wat leeft Hem eren.
L Nietswaardig zijn de goden der mensen;
maar de HEER heeft de hemelen gemaakt.
A Verheven schoonheid gaat voor Hem uit,
macht en heerlijkheid vervullen zijn heiligdom.
L

Mensenfamilie, zoek naar de HEER;
en belijd zijn grootheid en macht.
A Kom met je offers naar zijn heiligdom;
en geef Hem de eer die Hem toekomt.
L Aanbid de HEER in zijn heilige schoonheid;
heel de wereld moet ontzag voor Hem hebben.
A Laat de volken het horen: de HEER regeert;
nu staat de aarde vast.
L Laat ál wat leeft vol vreugde zijn,
want onze God zal komen voor het oordeel.
A Hij oordeelt de wereld rechtvaardig,
alle volkeren naar waarheid.
gelovenbeleven.nl > psalmen & gebeden
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zondag 9 november 2014 kerkwijding
1ste lezing:
psalm 46
2de lezing:
evangelie:
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Ez 1-2 + 8-9 + 12
zie beneden
1Kor 3,9b-11 + 16-17
Joh 2,13-22

De ijver voor uw huis zal mij verteren.
Het water dat uit de hemelse tempel stroomt (1ste lezing), wordt tot een rivier, waarlangs de vruchtbomen overvloedig vrucht dragen. De profeet spreekt over de Geest
als een waterstroom; en over christenen als bomen, die hun wortels uitslaan naar het
water. Jezus leert zijn kerk hierover: Laat wie dorst heeft tot mij komen en laat drinken wie gelooft: stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien1. Hij
spreekt over de Geest van God, die zijn leerlingen zullen ontvangen, om vruchten te
dragen van wijsheid en inzicht, van genade en sterkte, van kennis en ontzag voor
Jahweh2. Dit is de Geest waarin David zich verheugt: Er is een stroom die vreugde
brengt in de stad van God, waar zijn heilige woningen zijn (psalm van deze dag).
Onder die woningen moet worden verstaan de zielen van de gelovigen, die elk hun eigen plaats zullen hebben in de hemelse stad, waar zij met God verkeren. Dit is het
wat Jezus zijn leerlingen voorhoudt: In het huis van mijn Vader zijn vele woningen3.
Elke christen, die zichzelf vergeet om ruimte te bieden aan de Geest, ziet hoopvol uit
naar de vervulling van deze belofte.
De kerk - of in Jezus' dagen de tempel - is een afbeelding van dit huis. Christenen die
zich beijveren om Gods wil te verstaan en te volbrengen, zullen zich met hart en ziel
inzetten om in dit huis aan het werk van Christus te kunnen bijdragen. Zij zien hoe
hun Heer de misstanden in de tempel bestreed; en bidden om zijn Geest, die hun zal
leren hoe elk naar eigen vermogen kan bijdragen aan een kerk waar liefde heerst, en
eensgezindheid; en waar de deuren openstaan voor zoekende en eenzame mensen.
Zij houden Jezus' woorden in gedachten, die hij sprak toen hij vóór zijn gevangenname voor zijn bad tot de Vader: Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U mij geschonken hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn4. Kan iemand zich zijn leerling
noemen, zonder het zich aan te trekken als die heerlijkheid met voeten wordt getreden? Nee, maar evenals hun Heer worden allen die hem daadwerkelijk toebehoren
verteerd van ijver om het huis van God, de kerk van Christus, hiertegen te beschermen. Want onze gedachte is de gedachte van Christus (2de lezing).
Welke die misstanden zijn, en hoe die heerlijkheid met voeten wordt vertreden?
Voorop staat wel de ongehoorde verdeeldheid van de kerk van Christus. Zelfs in kleine dorpen staan minstens twee en meestal nog meer kerken. Alsof dit niet al erg genoeg is, trekken - terwijl in de kerken in hun eigen plaats zo goed als leeg zijn - sommigen zelfs naar grotere plaatsen, naar de kerk van hun eigen voorkeur. Geheel tegen
het verlangen van hun Heer in volgen zij de gangbare moraal van 'elk wat wils'. Maar
is Christus dan verdeeld? Wordt zo zijn heerlijkheid niet vertrapt? De Heer van de
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kerk heeft een ander voorbeeld gegeven. Jezus is de synagoge trouw gebleven, die wat de overheid betrof - hem bepaald niet welgezind was; en waar Farizeeën en Sadduceeën - conservatieven en vrijzinnigen - de dienst uitmaakten.
Even erg is de gewoonte alleen naar de kerk te komen bij grote feesten, of als het een
keer goed uitkomt. Wordt zo een gemeenschap opgebouwd? Zelfs in de besturen tref
je mensen die je maar zelden in de kerkbanken ziet. Hoewel de koren veelal de dienst
uitmaken in de liturgie komen veel koorleden alleen als ze moeten zingen. Verder ….
maar ach, de lijst van misstanden is lang. Laten Christenen hierover niet verbitteren,
of - nog erger - ook zelf hun heil elders zoeken; maar laten zich voegen naar de Heer
van de kerk, die wil dat allen één zijn in het verlangen hem te dienen. Laten zij een
voorbeeld nemen aan de heilige naar wie de kerk is genoemd, en die met volledig
voorbijzien van zijn of haar eigen belangen en voorkeur de liefde van Christus heeft
voorgeleefd. Laten zij de woorden van de psalmist ter harte nemen: De ijver voor uw
huis heeft mij verteerd5. Zij weten zich één met Christus; en zingen, vol van de Geest,
het lied van deze dag: De HEER van het hemelse leger: Hij is mét ons.
1) Joh 7,38

2) Jes 11,2

3) Joh 14,2

4) Joh 17,2

5) ps 69,10

psalm 46
L God is onze toevlucht en sterkte;
wij hebben geen angst, al beeft ook de aarde,
en wankelen de bergen* in zee.
A Laat de golven maar bulderen,
laat de bergen bewegen in de woedende zee.
L

Er is een stroom* die vreugde brengt,
in de stad van God waar zijn heilige woningen zijn.
A Hier is God in haar midden, zij zal niet wankelen;
zij staat onwrikbaar vast als de nieuwe Dag aanbreekt.
L Volkeren woeden en machtige naties wankelen;
dan verheft de HEER zijn stem, heel de aarde beeft.
A De HEER van het hemelse leger: Hij is mét ons;
de God van Jakob is onze toevlucht.
Kom, en zie het werken van de HEER,
die op aarde wonderbaarlijke dingen verricht.
A Hij maakt een einde aan de oorlog op aarde;
en vernietigt het verwoestende wapentuig.
L Laat af, en weet dat Ik God ben:
verheerlijkt op aarde, verhoogd onder de volken.
A De HEER van het hemelse leger*: Hij is mét ons;
de God van Jakob is onze toevlucht.

*de H.Geest

L

*

*

*

*engelen
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EVANGELIETEKSTEN
Matteüs
1,18-24
2,13-15.19-22
3,1-12
4,1-11
4,12-23
5,1-12
5,13-16
5,17-37
5,38-48
6,1-6.16-18
6,24-34
7,21-27
9,9-13
9,36-10,8
10,26-33
10,37-42
11,2-11
11,25-30
13,1-23
13,24-43
13,44-52
14,13-21
14,22-33
15,21-28
16,13-20
16,21-27
17,1-9
18,15-20
18,21-35
20,1-16
21,1-11
21,28-32
21,33-43`
22,1-14
22,15-21
22,34-40
23,1-12
24,37-44
25,1-13
25,14-30
25,31-46

zondag 1 van de Advent (A)
zondag na Kerst
zondag 2 van de Advent (A)
zondag 1 van de 40-dagentijd (A)
zondag 3 van de tijd door het jaar (A)
zondag 4 van de tijd door het jaar (A)
Allerheiligen (ABC)
zondag 5 van de tijd door het jaar (A)
zondag 6 van de tijd door het jaar (A)
zondag 7 van de tijd door het jaar (A)
Aswoensdag (ABC)
zondag 8 van de tijd door het jaar (A)
zondag 9 van de tijd door het jaar (A)
zondag 10 van de tijd door het jaar (A)
zondag 11 van de tijd door het jaar (A)
zondag 12 van de tijd door het jaar (A)
zondag 13 van de tijd door het jaar (A)
zondag 3 van de Advent (A)
zondag 14 van de tijd door het jaar (A)
zondag 15 van de tijd door het jaar (A)
zondag 16 van de tijd door het jaar (A)
zondag 17 van de tijd door het jaar (A)
zondag 18 van de tijd door het jaar (A)
zondag 19 van de tijd door het jaar (A)
zondag 20 van de tijd door het jaar (A)
zondag 21 van de tijd door het jaar (A)
zondag 22 van de tijd door het jaar (A)
zondag 2 van de 40-dagentijd (A)
zondag 23 van de tijd door het jaar (A)
zondag 24 van de tijd door het jaar (A)
zondag 25 van de tijd door het jaar (A)
zondag 6 van de 40-dagentijd (ABC)
(Palm- en Passiezondag)
zondag 26 van de tijd door het jaar (A)
zondag 27 van de tijd door het jaar (A)
zondag 28 van de tijd door het jaar (A)
zondag 29 van de tijd door het jaar (A)
zondag 30 van de tijd door het jaar (A)
zondag 31 van de tijd door het jaar (A)
zondag 1 van de Advent (A)
zondag 32 van de tijd door het jaar (A)
zondag 33 van de tijd door het jaar (A)
Christus koning (A) (einde van het kerkelijk jaar)
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28,1-10
28,16-20

paaswake (A)
zondag 1 van de Paastijd (A) (eerste paasdag)
Hemelvaart (A)
zondag na Pinksteren (B) (Drie-eenheid)

Marcus
1,1-8
1,7-11
1,12-15
1,14-20
1,21-28
1,29-30
1,40-45
2,1-12
2,18-22
2,23-3,6
3,20-35
4,26-34
4,35-41
5,21-43
6,1-6
6,7-13
6,30-34
7,1-8.14-15.21-23
7,31-37
8,27-35
9,2-10
9,30-37
9,38-43.45.47-48
10,2-16
10,17-30
10,35-45
10,46-52
11,1-10
12,28-34
12,38-44
13,24-32
13,33-37
14,12-16.22-26
16,1-8
16,15-20

zondag 2 van de Advent (B)
doop van de Heer (B)
zondag 1 van de 40-dagentijd (B)
zondag 3 van de tijd door het jaar (B)
zondag 4 van de tijd door het jaar (B)
zondag 5 van de tijd door het jaar (B)
zondag 6 van de tijd door het jaar (B)
zondag 7 van de tijd door het jaar (B)
zondag 8 van de tijd door het jaar (B)
zondag 9 van de tijd door het jaar (B)
zondag 10 van de tijd door het jaar (B)
zondag 11 van de tijd door het jaar (B)
zondag 12 van de tijd door het jaar (B)
zondag 13 van de tijd door het jaar (B)
zondag 14 van de tijd door het jaar (B)
zondag 15 van de tijd door het jaar (B)
zondag 16 van de tijd door het jaar (B)
zondag 22 van de tijd door het jaar (B)
zondag 23 van de tijd door het jaar (B)
zondag 24 van de tijd door het jaar (B)
zondag 2 van de 40-dagentijd (B)
zondag 25 van de tijd door het jaar (B)
zondag 26 van de tijd door het jaar (B)
zondag 27 van de tijd door het jaar (B)
zondag 28 van de tijd door het jaar (B)
zondag 29 van de tijd door het jaar (B)
zondag 30 van de tijd door het jaar (B)
zondag 6 van de 40-dagentijd (B)
(Palm- en Passiezondag)
zondag 31 van de tijd door het jaar (B)
zondag 32 van de tijd door het jaar (B)
zondag 33 van de tijd door het jaar (B)
zondag 1 van de Advent (B)
tweede zondag na Pinksteren (B) (Sacramentsdag)
paaswake (B)
Paaszondag (B) (eerste zondag van de paastijd)
Hemelvaart (B)
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Lucas
1,1-4;4,12-21
1,5-17
1,26-38
1,39-45
1,39-56
1,57-66.80
2,1-14
2,16-21
2,22-40
2,41-52
3,1-6
3,10-18
3,15--16.21-22
4,1-13
4,21-30
5,1-11
6,17.20-26
6,27-38
6,39-45
7,1-10
7,11-17
7,36-8,3
9,11-17
9,18-24
9,28-36
9,51-62
10,11-12.17-20
10,25-37
10,38-42
11,1-13
12,13-21
12,32-48
12,49-53
13,1-9
13,22-30
14,1.7-14
14,25-33
15,1-3.11-32
15,1-32
16,1-13
16,19-31
17,5-10
17,11-19
18,1-8
18,9-14

zondag 3 van de tijd door het jaar zondag (C)
Johannes de Doper (geboorte) (ABC)
zondag 4 van de Advent (B)
zondag 4 van de Advent (C)
Maria hemelvaart (ABC)
Johannes de Doper (ABC)
kerstnacht (ABC)
1 januari (ABC) (Maria moeder van God)
zondag na Kerst (heilige familie) (B)
zondag na Kerst (heilige familie) (C)
zondag 2 van de Advent (C)
zondag 3 van de Advent (C)
doop van de Heer (C)
zondag 1 van de 40-dagentijd (C)
zondag 4 van de tijd door het jaar (C)
zondag 5 van de tijd door het jaar (C)
zondag 6 van de tijd door het jaar (C)
zondag 7 van de tijd door het jaar (C)
zondag 8 van de tijd door het jaar (C)
zondag 9 van de tijd door het jaar (C)
zondag 10 van de tijd door het jaar (C)
zondag 11 van de tijd door het jaar (C)
tweede zondag na Pinksteren (C) (Sacramentsdag)
zondag 12 van de tijd door het jaar (C)
zondag 2 van de 40-dagentijd (C)
zondag 13 van de tijd door het jaar (C)
zondag 14 van de tijd door het jaar (C)
zondag 15 van de tijd door het jaar (C)
zondag 16 van de tijd door het jaar (C)
zondag 17 van de tijd door het jaar (C)
zondag 18 van de tijd door het jaar (C)
zondag 19 van de tijd door het jaar (C)
zondag 20 van de tijd door het jaar (C)
zondag 3 van de 40-dagentijd (C)
zondag 21 van de tijd door het jaar (C)
zondag 22 van de tijd door het jaar (C)
zondag 23 van de tijd door het jaar (C)
zondag 4 van de 40-dagentijd (C)
zondag 24 van de tijd door het jaar (C)
zondag 25 van de tijd door het jaar (C)
zondag 26 van de tijd door het jaar (C)
zondag 27 van de tijd door het jaar (C)
zondag 28 van de tijd door het jaar (C)
zondag 29 van de tijd door het jaar (C)
zondag 30 van de tijd door het jaar (C)
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19,1-10
19,28-40
20,27-38
21,5-19
21,25-28.34-36
23,35-43
23,44-46.50-53; 24,1-6
24,1-12
24,13-35
24,35-48
24, 46-53

zondag 31 van de tijd door het jaar (C)
zondag 6 van de 40-dagentijd (C)
(Palm- en Passiezondag)
zondag 32 van de tijd door het jaar (C)
zondag 33 van de tijd door het jaar (C)
zondag 1 van de Advent (C)
Christus Koning (C)
Allerzielen (ABC)
Paaswake (C)
zondag 1 van de paastijd (C) (Paaszondag)
zondag 3 van de paastijd (A)
zondag 3 van de paastijd (B)
Hemelvaart (C)

Johannes
1,1-18
1,6-8.19-28
1,29-34
1,35-42
2,1-11
2,13-25
3,14-21
3,16-18
4,5-42
6,1-15
6,24-25
6,41-51
6,51-58
6,60-69
8,1-11
9,1-41
10,1-11
10,11-18
10,27-30
11,1-45
11,17-27
12-12-16
12,20-33
13,1-15
13,31-35
14,1-12
14,15-21
14,23-29

Kerstdag (ABC)
tweede zondag na Kerst (ABC)
zondag 3 van de Advent (B)
zondag 2 van de tijd door het jaar (A)
zondag 2 van de tijd door het jaar (B)
zondag 2 van de tijd door het jaar (C)
zondag 3 van de 40-dagentijd (B)
zondag 4 van de 40-dagentijd (B)
zondag na Pinksteren (C) (Drie-eenheid)
zondag 3 van de 40-dagentijd (A
zondag 17 van de tijd door het jaar (B)
zondag 18 van de tijd door het jaar (B)
zondag 19 van de tijd door het jaar (B)
zondag 20 van de tijd door het jaar (B)
tweede zondag na Pinksteren (A) (Sacramentsdag)
zondag 21 van de tijd door het jaar (B)
zondag 5 van de 40-dagentijd (C)
zondag 4 van de 40-dagentijd (A)
zondag 4 van de Paastijd (A)
zondag 4 van de Paastijd (B)
zondag 4 van de Paastijd (C)
zondag 5 van de 40-dagentijd (A)
Allerzielen (ABC) (zie bijzondere vieringen)
zondag 6 van de 40-dagentijd (B)
(Palm- en Passiezondag)
zondag 5 van de 40-dagentijd (B)
Witte Donderdag (ABC)
zondag 5 van de Paastijd (C)
zondag 5 van de Paastijd (A)
zondag 6 van de Paastijd (A)
zondag 6 van de Paastijd (C)
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15,1-8
15,9-17
16,12-15
17,1-11
17,11-19
17,20-26
18,1-19.42
18,33-37
20,1-9
20,19-23
20,19-31
21,1-19

zondag 5 van de Paastijd (B)
zondag 6 van de Paastijd (B)
zondag na Pinksteren (C) (Drie-eenheid)
zondag 7 van de Paastijd (A)
zondag 7 van de Paastijd (B)
zondag 7 van de Paastijd (C)
Goede Vrijdag (ABC)
Christus Koning (B)
zondag 1 van de Paastijd (C) (Paaszondag)
Pinksteren (ABC)
zondag 2 van de Paastijd (C)
zondag 3 van de Paastijd (C)

*

*

AFKORTING VAN BIJBELBOEKEN
vijf boeken van Mozes
genesis
gen
exodus
ex
leviticus
lev
numeri
num
deuteronomium
deut
geschiedenis van Israël
Jozua
rechters
Ruth
1ste boek Samuël
2de boek Samuël
1ste boek. koningen
2de boek koningen
1ste boek kronieken
2de boek kronieken
Ezra
Nehemia
Ester

Joz
re
Ruth
1Sam
2Sam
1kon
2kon
1kron
2kron
Ezra
Neh
Est

poëtische boeken
Job
psalmen
spreuken
prediker
hooglied

Job
ps
spr
pr
hoogl

vier grote profeten
Jesaja
Jeremia
klaagliederen van Jeremia.

Jes
Jer
klaagl

*
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Ezechiël
Daniël

Ez
Dan

twaalf kleine profeten
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakkuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Hos
Joël
Am
Ob
Jona
Mi
Nah
Hab
Sef
Hag
Zach
Mal

deutero-kanonieke boeken
Tobit
Judit
Ester (aanvulling)
1ste boek Makkabeeën
2de boek Makkabeeën
wijsheid van Salomo
wijsheid v Jezus Sirach
Baruch
Daniël (aanvulling)

Tob
Jud
Est
1Makk
2Makk
wijsh
Sir
Bar
Dan

NIEUWE TESTAMENT
vier evangeliën
Matteüs
Marcus
Lucas
Johannes

Mt
Mc
Lc
Joh

handelingen vd apostelen.

hand

brieven van Paulus
aan Rome
1ste brief aan Korinte
2de brief aan Korinte
aan de Galaten
aan Efese
aan Filippi
aan Kolosse
1ste brief. aan Tessalonica
2de brief aan Tessalonica
1ste brief aan Timóteüs

Rom
1Kor
2Kor
Gal
Ef
Fil
Kol
1Tes
2Tes
1Tim
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2de brief aan Timóteüs
aan Titus
aan Filémon

2Tim
Tit
Filem

algemene brieven
aan de Hebreeën
brief van Jakobus
1ste brief van Petrus
2de brief van Petrus
1ste brief van Johannes
2de brief van Johannes
3de brief van Johannes
brief van Judas

Heb
Jak
1Pe
2Pe
1Joh
2Joh
3Joh
Jud

openbaring. van Johannes
(apocalyps)

openb

