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Dit Bijbelleesrooster is onderdeel van het project Levenslicht. Ontdek het 

verborgen verleden van Jezus.  

Naast dit Bijbelleesrooster zijn er de volgende onderdelen:  

 

• vier Adventsvespers 

• kleine liturgie bij het aansteken van de adventskaarsen 

• Handreiking bij de zondagen van Advent, Kerst en de jaarwisseling 

voor liturgiecommissies en predikers 

• Inspiratie- en ideeënboekje voor thuis en kleine kring 

• En voor kinderen is er het project Levenslicht van Kind op Zondag, want 

beide projecten zijn op elkaar afgestemd. Zie hiervoor: Adventsproject - 

Kind op zondag 

 

https://www.kindopzondag.nl/advent-en-kerst/
https://www.kindopzondag.nl/advent-en-kerst/


 

 

 

 

 

Kom zing het lied van Tamar 

die opkomt voor haar recht, 
 

en zing het lied van Rachab 

en haar geloofsgevecht, 
 

en zing met Ruth uit Moab:  

in uw gemeente ben ik thuis 
 

en zing ook van Batseba 

die meebouwt aan Gods huis. 

 

 

 

 

 

 

Ria Borkent, naar John L. Bell 
 

strofe 3 uit ‘Kom zing het lied van Eva’ 

Zie LB 738 
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Levenslicht en Verborgen verleden… 
 

 

 

Stamboomonderzoek kan verrassende dingen opleveren. Dat wordt 

bijvoorbeeld duidelijk bij het NTR-programma Verborgen Verleden, 

uitzendingen waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun 

familiegeschiedenis. 

Je merkt het ook als een familielid (of jijzelf) de archieven induikt en 

van alles en nog wat over je voorgeslacht onder het stof vandaan 

haalt. Het liefst zie je daarbij dat er mensen en gebeurtenissen in je 

voorgeslacht zijn waar je trots op kunt zijn. Maar net zo goed kunnen 

er mensen en gebeurtenissen te voorschijn komen waarbij je denkt: 

dat had ook wel verborgen mogen blijven.  

 

In dit project voor Advent en Kerst wordt ook stamboomonderzoek 

gedaan. Of eigenlijk: de stamboom is al bekend: het voorgeslacht 

van Jezus. Maar nu gaat het om nader onderzoek naar enkele 

opvallende personen daaruit. Opvallend omdat ze allen vrouw zijn, 

terwijl er verder in de hele stamboom geen vrouw te bekennen valt. 

Wie zijn ze? Waarom zijn ze wel opgenomen terwijl alle andere 

vrouwen – die er toch echt geweest zijn - schitteren door 

afwezigheid.  

Zijn het mensen waar je trots op kunt zijn? Of komen er verhalen aan 

het licht waarbij je denkt: dat had ook wel verborgen mogen 

blijven?  

 

Denk niet te snel dat je hen al wel kent. Denk niet te snel dat je al wel 

weet waarom hun namen worden genoemd. Sta open voor 

verrassingen, want er komen mensen en gebeurtenissen voor het 

voetlicht die van levensbelang zijn geweest voor de komst van de 

Messias.  

Sterker nog: deze vrouwen leven in Hem voort! De Engelse 

tegenhanger van het Nederlandse Verborgen Verleden heet Who 

do you think you are – Wie denk je dat je bent. Die naam wijst erop je 



voorgeslacht iets over jóu zegt!  

 

Jezus werd mens, een mens met een voorgeslacht net als ieder 

ander. Een sprekend en tegelijk verrassend voorgeslacht. Dat geeft 

aan wie Hij is. Net zo goed als die andere familielijn aangeeft wie Hij 

is. Want in Jezus Christus komen die twee samen. Onvoorstelbaar 

maar waar: 

 

Wij geloven 

In één Heer Jezus Christus,  

de eniggeboren Zoon van God,  

geboren uit de Vader voor alle eeuwen,  

God uit God, Licht uit Licht,   

waarachtig God uit waarachtig God,  

één van wezen met de Vader, 

vleesgeworden door de Heilige Geest 

uit de maagd Maria.  

 

 

Een mooie tijd van Advent en Kerst gewenst, vol ontdekkingen, 

verrassingen en inzichten!  
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Advent 1: Kom erbij 
 

 

 

 

 

zondag 27 november | 2 Samuël 11: 1-4 

‘Wat weet u van…?’ is een vaste vraag 

bij een televisiequiz. Wat weten wij eigenlijk van… Batseba? De 

eerste keer dat we over haar lezen is – inderdaad – wanneer 

David vanaf zijn dakterras zijn oog op haar laat vallen. Het is het 

begin van een geweldig koningsdrama, dat zal eindigen met 

moord, bedrog, dood en verderf.  

Zijn dít nu de voorouders van koning Jezus?! Is dit ook zíjn 

geschiedenis? 

En toch! Bovendien is er wel meer over Batseba te zeggen. Dat 

zullen we de komende dagen gaan zien. Wat begint met 

menselijke zwakten en zonden eindigt vol glorie. Laten we ons 

laten verrassen! 

 

Lied: Psalm 51: 7 ‘opnieuw het feest van uw bevrijding vieren’  

 

maandag 28 november | 2 Samuel 11: 5-17 en 26-27 

Het avontuurtje van David blijft niet zonder gevolgen. Batseba 

(de vrouw van Uria – zo blijft ze heel de bijbel door heten, zelfs in 

het geslachtsregister in Matteüs 1!) blijkt dus zwanger. En om zijn 

vergrijp te verdoezelen probeert David nu zijn trouwe 

bevelhebber Uria ook nog eens te naaien: door hem naar huis 

te halen van het slachtveld wil David de schijn wekken dat 

Batseba zwanger is van haar eigen man. Maar zo impulsief en 

geslepen als David hier is, zo trouw en integer is Uria. Hij gaat níet 

naar huis, en zelfs als hij dronken wordt gevoerd blijft hij solidair 

met de soldaten aan het front. Uiteindelijk sneuvelt hij op het 

slagveld, door een list… 

Vers 27 is duidelijk. God had alles gezien en Hij keurt het af! Het 

overspel, het bedrog en het verraad. Batseba wordt weduwe op 

bevel van David, maar trouwt toch met hem. Zou ze ooit 

geweten hebben van de aanleiding van de dood van haar 

man Uria? 

 

Lied: LB 909 : 3 ‘ik zal zijn licht zien dagen’ 



dinsdag 29 november | 2 Samuël 12: 13-25 

David komt tot inkeer, en belijdt zijn zonde tegenover de HEER. 

Zijn zonde wordt vergeven, maar het kind dat de vrouw van Uria 

(vs. 15!) had gebaard, sterft. Ruim negen maanden na het begin 

van de affaire betaalt David zo alsnog een dure prijs… en 

Batseba verliest haar kindje. Is dit een sprookje in mineur: en ze 

leefden nog kort en ongelukkig?  

 

Ook hier: én toch! De geschiedenis gaat verder. Opnieuw wordt 

er een kind geboren, een prins: Salomo, kind van de sjaloom, 

van de vrede. En de HEER zelf geeft hem een nieuwe naam: 

Jedidja, geliefde van de HEER. Het evangelie in een notendop: 

waar de menselijke weg eerst dood lijkt te lopen, opent God 

een nieuwe, hemelse weg: je bent een geliefd kind! 

 

Lied: Psalm 77: 1, 3 ‘Kan God zijn gena vergeten?’ 

 

woensdag 30 november | 1 Koningen 1: 11-31 

Hier begint letterlijk een nieuw hoofdstuk in die lange 

heilsgeschiedenis. David ligt op zijn sterfbed en er dreigt een 

grote crisis vanwege de troonsopvolging: Adonia doet een 

greep naar de macht. Maar dan staat Batseba, de moeder van 

Salomo, op, nadat Natan haar heeft gewaarschuwd! Het is nú 

het moment voor Batseba om naar voren te stappen, in the 

spotlight te treden. Niet Salomo, maar zíj herinnert David aan zijn 

belofte.  

De profeet Natan, verweven met het leven van de koninklijke 

familie, speelt opnieuw een belangrijke rol. Maar Batseba heeft 

hier de glansrol. Zíj waagt het om haar man David, vader van 

Salomo, te houden aan zijn belofte. 

En zo geschiedde. Zonder Batseba zou de koninklijke lijn van het 

huis van David menselijkerwijs wellicht zijn opgehouden. Nu gaat 

het verhaal verder: van buurvrouw naar koningin, en van 

koningin naar koningin-moeder. 

 

Lied: Psalm 72: 1 ‘… en uw gerechtigheid aan ’s konings zoon’ 

 

donderdag 1 december | Lucas 1: 26-27 

En ineens zijn we weer terug in de tijd van Jozef en Maria. We zijn 

in Nazaret, een onbetekenend stadje in Galilea. Wat is er 

eigenlijk van dat koningshuis van David geworden? Kijk hier: 

Jozef, de verloofde van Maria is een verre nakomeling van… 
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koning David! En Maria, nog een jong meisje, mag een 

bijzondere plaats innemen in de voorgeschiedenis van Jezus, dé 

Zoon van David. Uitgehuwelijkt… zou ze daar zelf een stem in 

hebben gehad? Of is het haar overkomen? Net zoals Batseba 

wordt ze vanuit het niets opeens opgenomen in die grootste 

geschiedenis. Vanuit het gewone alledaagse leven worden ze 

op goddelijke wijze ‘omhooggetild’ en in het levenslicht van de 

Eeuwige geplaatst.  

 

Lied: LB 454: 4 ‘En hij is vorst van de vrede’ 

 

 

 

Altijd groter 
 

God, gij zijt altijd groter 
dan wij durven te verwachten: 

Gij doet nieuwe en ongehoorde dingen.  
Als om ons heen een wereld ineenstort, 

brengt gij uw nieuwe schepping tot stand. 
 

Maak ons aandachtig 
voor uw werkzaamheid in deze tijd, 

dat wij niet blijven staan 
bij wat voorbij is 

en u niet zoeken waar gij niet zijt. 
 

Ga voor ons uit, 
gij die onze toekomst zijt.  

Laat ons nieuwe wegen zoeken 
en met elkaar standhouden 

in alle onzekerheid. 
Maar geef ons de zekerheid 

dat ook vandaag uw kracht werkzaam is 
en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt 

door Christus, onze Heer. 

 
Frans Cromphout 



vrijdag 2 december | 1 Koningen 2:13-25 

De bedreiging van het prille koningshuis van David is nog niet 

voorbij. Ook na de troonsbestijging van zijn broertje Salomo en 

de dood van hun vader blijft Adonia een gevaarlijke broer. Op 

een listige manier probeert hij alsnog het paleis binnen te 

dringen. Batseba brengt zijn schaamteloze verzoek over. We 

lezen met hoeveel respect Salomo haar behandeld: de 

koningin-moeder kreeg een eigen troon, aan zijn rechterhand. 

Maar aan het verzoek van Adonia kan hij op geen enkele 

manier tegemoet komen. Zijn brutaliteit wordt Adonia fataal.  

 

Dit is het laatste wat we lezen over Batseba: de rechterhand van 

Salomo. Haar levenstaak is vervuld: het waken over haar zoon is 

volbracht. De zorg voor de troon is uiteindelijk Gods zorg. 

 

Lied: LB 704 ‘van kindsbeen aan, ja van de moederschoot’ 

 

zaterdag  3 december | Psalm 127 

Deze pelgrimspsalm staat op naam van … Salomo! Het is als een 

geloofsbelijdenis: ‘aan ’s Heren zegen is het al gelegen’. We 

kunnen ploeteren en zwoegen, jachten en jagen, maar ten 

diepste is voorspoed en vrede een geschenk van God. Want: Hij 

geeft het zijn lieveling in de slaap. Jedidja: geliefde van de Heer, 

was dat ook niet de naam die hij van de HERE had ontvangen, 

bij monde van de profeet Natan? 

 

Lied: Psalm 127 ‘Hij geeft het immers wie Hij mint’ 
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En zo waren we met alle hoofdrolspelers van toen weer bij elkaar… 
 

Was ik indertijd eigenlijk wel een hoofdrolspeler?  
Volgens sommigen mensen wel, ik weet wat er allemaal over mij gezegd werd. Ik was 

de verleidster. Ik was slachtoffer. Ik had het uiteindelijk toch maar goed getroffen.  
Laat me je dit vertellen: er zijn er maar een paar die weten hoe het echt zat: David, 

ikzelf en Nathan, ja, die laatste vooral.  
 

En hier zijn we dus weer bij elkaar, jaren later. Het is ons aan te zien: David, een 
ziekelijke oude man, geen schim meer van de machtige koning van toen. Natan, ook 
oud, maar nog altijd overduidelijk profeet. En ik zelf? Als ik naar Abisag kijk zie ik het 
jonge meisje dat ik toen was, gehoorzaam, bloedmooi, weinig ervaring nog met het 

leven. Ja, ook mij zijn de jaren aan te zien. 
  

Maar ik weet heel zeker wat mijn rol nu is: ik kom op voor het recht!   
O, dat huis van David is een slangenkuil geworden. Ik heb genoeg liederen van David 
gehoord en gezongen om te weten dat onder Adonia de weg van de HEER niet langer 

veilig is. Davids troon is voor Salomo, mijn zoon, de ‘Lieveling van de HEER’ zoals 
Nathan hem indertijd noemde.  

Daarom ben ik hier. David, luister, opdat het recht zal zegevieren.    

 



Advent 2: Waar kom je vandaan? 

 

 

 

 

 

zondag 4 december | Ruth 4: 13-17 

Op de zoektocht in het verleden van Jezus Christus gaan we 

een paar generaties terug in de tijd. We ontdekken een mooi 

tafereeltje: in het gezin van Boaz en Ruth zag zojuist de opa van 

koning David het levenslicht.  

Het beeld roept ook vragen op. Wie is die raadselachtige oma 

die een soort moederrol krijgt? Waarom gunnen de 

buurvrouwen haar dat ze haar levensvreugde terúgkrijgt? Wat 

zegt dat over de familie waarin de latere koning David zal 

opgroeien? De komende dagen horen we er meer over. Maar 

vandaag genieten we er van dat we in een wereld van 

zorgzaamheid en dienstbaarheid terecht gekomen zijn. Een 

zorgzame God en zorgzame mensen in de stamboom van onze 

Heer. Niet voor niets krijgt de baby de naam Obed, dienaar. Het 

is een naam die zal blijven bestaan in Israël en in de wereld.  

 

Lied: Psalm 80: 1,8,10 ‘O herder, die uw volk wilt leiden’ 

 

maandag 5 december | Rechters 17: 1-6 

Waar zijn we nu weer terecht gekomen, nog wel op Sint 

Nicolaas-avond? We verkennen de wereld van Davids opa 

Obed en zijn overgrootouders Ruth en Boaz. Dat doen we door 

even bij een andere familie naar binnen te kijken: een oude 

vrouw, haar corrupte zoon en een kleinzoon die priester is in de 

huistempel. Dít gezin kenmerkt deze tijd! Wat betekent respect 

voor een oude moeder voor deze mensen? Wat betekent geld 

en eerlijkheid voor ze? Wat betekent een vervloeking? Wat voor 

beeld hebben ze van verantwoordelijkheid nemen? Wat voor 

beeld hebben ze van God? 

Er was in die dagen geen koning in Israël. Iedereen deed wat 

goed is in eigen ogen. Wat voor koning is er nodig om deze ruige 

wereld in iets moois kunnen veranderen?  

 

Lied: Psalm 106: 16,18,22 ‘Zij hebben Gods bevel veracht’ 
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dinsdag 6 december | Ruth 1:1-6, 18-22 

We kijken deze week rond in het stadje Betlehem. Ruth is er net 

aangekomen na een tragische voorgeschiedenis. In Betlehem 

breekt er een sprankje hoop door. Na jaren van honger en dood 

staat de gersteoogst op het land te stralen.  

Betlehem is een stadje in Juda. Beslist niet de belangrijkste stad 

van Juda, maar wel bijzonder gelegen in het Noorden van het 

stamgebied. Op een kilometer of wat ligt een andere stad: 

Jebus. Centraal gelegen tussen de stammen van Israël is deze 

stad nu nog steeds in Kanaänitische handen. Maar het is een 

prachtige stad om hoofdstad van Israël te worden. Betlehem is 

de springplank naar Jebus, het latere Jeruzalem.1 Hier 

verzamelde Ruth verzamelde aren en hier weidde David de 

schapen:  met uitzicht op deze stad. 

 

Lied: Psalm 78: 18,19,20 ‘Toen stond God op’ 

 

woensdag 7 december | Ruth 1: 6-17 

Het verhaal van vandaag laat ons diep in het hart van Ruth 

kijken. Je ziet de liefde voor haar schoonmoeder, overgave, 

zelfverloochening. Haar vertrouwen op God is zo vast dat ze 

deze sprong in het diepe kan maken. Een houding die je vaker 

ziet in deze familie: Batseba, Maria, Jezus…  

 

Lied: Psalm 27: 7 ‘Zo ik niet had geloofd’ 

 

donderdag 8 december | Lucas 1: 28-38 

Wat een prachtig voorbeeld van overgave. Ruth en Batseba 

gingen Maria voor in deze koninklijke familie. Wat geeft hen de 

moed om dit te kunnen doen? ‘Laat er met mij gebeuren wat u 

hebt gezegd’ zegt Maria. Het woord van de Heer geeft de 

moed om risico´s te nemen, jezelf te verloochenen en 

dienstbaar te zijn. Ruth en Batseba gingen Maria voor. Wie 

volgt?  

 

Lied: LB Gezang 157a: 1,4 ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ 

 

vrijdag 9 december | Ruth 2: 1-12 

Vandaag zijn we getuige van de eerste ontmoeting van Ruth en 

Boaz. Ruth maakt waar wat ze gezegd heeft; haar toewijding  

 
1 2 Samuel 5: 6-9; 1 Kronieken 11: 4-9 



aan Naomi is indrukwekkend.  

En let eens op Boaz. Zo ruimhartig! Een prachtige familietrek voor 

de koninklijke familie. Waar heeft Boaz dit vandaan? Het heeft 

vast te maken met de familie waarin hij opgegroeid is. Maar 

daarover volgende week meer. Vandaag laten we het bij zijn 

geloof, zoals hij het zelf zegt, in ‘de HEER, de God van Israël, 

onder wiens vleugels je bent komen schuilen.’  

 

Lied: Psalm 67: 1,3 ‘De Here God zij ons genadig’ 

 

zaterdag  10 december | Psalm 128 

Gaat het altijd zo mooi? Niet iedereen die de Heer vreest krijgt 

geluk en voorspoed, een sterke levenspartner en een mooi 

gezin. 

Maar probeer deze psalm eens met Ruth, Boaz en hun gezin 

mee te zingen. Geniet van deze moedige mensen en de zegen 

die ze ontvangen. Geniet van hun koninklijke nageslacht, van 

David, van Jezus. En kijk uit naar de grote Zoon van Ruth en 

Boaz.  

 

Lied: Psalm 128 ‘Welzalig zullen wezen’ 

  

 

Verlangen 

 

Heer, mijn God 
 
ik weet niet waar ik heen ga. 
Ik ken de weg niet die voor mij ligt.  
Ik kan niet met zekerheid zeggen  
waar hij zal eindigen.  
Ook ken ik mezelf niet echt, 
en als ik denk dat ik Uw wil volg, 
dan betekent dit nog niet 
dat ik dat ook werkelijk doe.  
Maar ik geloof  
dat het verlangen om U te behagen 
U in feite ook behaagt.  
 

 

Thomas Merton  
 

En ik hoop in dat verlangen te leven 
bij alles wat ik doe. Ik hoop nooit iets te 

doen zonder dat verlangen.  
Als ik dit doe dan weet ik 

dat U mij zult leiden langs het rechte pad, 
hoewel ik er misschien niets van begrijp.  

Daarom zal ik altijd op U vertrouwen, 
ook al lijk ik verloren  

en in de schaduw van de dood. 
Ik zal niet bang zijn 

want U bent steeds bij mij, 
en U zult mij nooit aan mijn lot overlaten. 

om mijn gevaren alleen te doorstaan.  
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Deze afloop had ik me in de verste verte niet voor kunnen stellen.   
 

Toen Noömi weer terug wilde naar Betlehem raadde ze ons aan om in Moab te blijven, bij 
ons eigen volk en onze eigen god. Orpa ging, ik niet. Ik koos voor Noömi, haar volk, haar 

God. Geen flauw idee wat de toekomst zou brengen, maar mijn besluit stond vast.  
 

Maar deze afloop had ik me in de verste verte niet voor kunnen stellen.  
Noömi was zo verbitterd en moet je ons nu zien!  

Moet je horen wat de vrouwen van het dorp tegen haar zeggen, moet je zien hoe zacht 
haar gezicht is, hoe ze tot rust is gekomen, hoe haar vertrouwen en haar geloof terug zijn. 

Ze neuriet wat de vrouwen zongen:  
‘Geprezen de HEER, een kleinzoon voor Noömi’.  

Ik neurie met haar mee.  
 

Lieve kleine Obed,  
ik weet niet wat het leven jou gaat brengen, maar vergeet nooit waar je vandaan komt. 
Dan zal je naam in Israël blijven voortbestaan, daar zal de HEER voor zorgen, de God van 

Israël, de God voor wie ik heb gekozen omdat – ja, ik weet het - Hij voor mij koos.  

 



Advent 3: Deze kant op!  
 

 

 

 

 

Zondag 11 december | Jozua 2: 1-3  

We gaan verder terug in de tijd, op zoek naar de stamboom van 

Jezus. In dit verhaal staan we aan de oevers van de Jordaan, op 

één van de twee doorwaadbare plaatsen. Na veertig jaar 

rondzwerven in de woestijn is daar eindelijk de poort naar het 

beloofde land. Aan de overkant ligt Jericho, een belangrijke 

stad, in een vruchtbaar en rijk gebied.  

Er worden spionnen uitgestuurd om de boel te verkennen. 

Veertig jaar eerder was dat niet goed afgelopen.2 Waar zullen 

de verkenners nu tegenaan lopen?  

We vinden hen vrijwel meteen bij Rachab. Daar worden ze 

opgemerkt. De koning moet niets van hen hebben: ‘Lever ze 

direct uit’! Wordt de deur naar het beloofde land nu al 

dichtgeslagen? Blijft ook ditmaal alleen de woestijn over? Hoe 

kan het land op deze manier in bezit genomen worden? Hoe zal 

er ooit sprake zijn van een ‘Huis van David’? Hoe kan Jezus zo 

ooit geboren worden?  

 

Lied: LB 263 ‘Wees Gij mijn toevlucht’ 

 

Maandag 12 december | Jozua 1:1-9 

Hoe staat het volk er eigenlijk bij, daar aan de oevers van de 

Jordaan? Mozes is er niet meer, het volk heeft net een nieuwe 

leider. Jarenlang hebben zij in tenten gewoond, nu staan ze 

voor een land waar ze zich kunnen vestigen. Hadden ze er nog 

op gehoopt? Vertrouwden ze er nog op dat de beloften van 

God vervuld zouden worden? Het duurde allemaal wel heel 

lang…  

Jozua krijgt van God drie keer de oproep om vastberaden en 

standvastig te blijven. God zal niet van zijn zijde wijken. En Hij 

vraagt om dicht bij Hem te blijven. Dan komt het goed! 

 

Lied: Psalm 126a ‘Als God ons thuisbrengt | HH 111 ‘Wees 

standvastig, onwankelbaar’  

 
2 Numeri 13 en 14 
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Dinsdag 13 december | Jozua 2: 4-7  

Dit is het hart van deze geschiedenis: de keuze van Rachab om 

de spionnen te verstoppen. Dankzij haar overtuigende woorden 

zet zij de mannen van de koning op het verkeerde spoor en 

worden de spionnen niet gevonden. Stel je voor dat zij dat niet 

gedaan zou hebben. Dan hadden Jozua en het volk tevergeefs 

gewacht op een teken van leven… 

 

Rachabs handelen geeft de doorslag. Zo klein en tegelijkertijd zo 

groot kan het dus gaan. Rachab wist op dat moment niet welke 

rol zij verder nog zou spelen. Het komt er blijkbaar op aan op de 

juiste momenten de goede keuzes te maken.  

  

Lied: LB 727, couplet 1 en 2 ‘Gij waart hun rots, hun burg en al 

hun macht’ 

 

Woensdag 14 december | Jozua 2: 8-14  

In dit gedeelte wordt duidelijk wat Rachab gemotiveerd heeft 

om lijnrecht tegen de opdracht van de koning in te gaan. Ze is 

onder de indruk van de macht van God, zowel in de hemel als 

ook op de aarde. De formulering doet bijna denken aan die in 

het Onze Vader: ‘uw wil geschiede, gelijk…’ Ze heeft door dat 

niemand tegen deze God op kan. Ze kiest de kant van deze 

God. Uit angst en uit ontzag. Ze heeft door dat het, als zij wil 

(blijven) leven, van deze God afhangt. Ze komt op voor zichzelf, 

en voor haar familie. Red ons, spaar ons!  

 

We kunnen hier van alles van vinden. Maar wanneer hebben wij 

voor het laatst bij God gesmeekt om ons leven en dat van hen 

die ons lief zijn te sparen? 

 

Lied:  LB 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’ 

 

Donderdag 15 december | Lucas 1:  39-45 

Er is in deze tekst sprake van grote vreugde. Er wordt gelachen, 

gezongen, gelooft! Dat past in deze derde week van Advent, 

die werd ingezet met de zondag die ‘Verheug u’ wordt 

genoemd. Die naam is ontleend aan het ‘Verheugt u’ van 

Paulus in de brief aan de Filippenzen.3 Elisabet is diep onder de 

 
3 Fillipenzen 4: 4 



indruk van het feit dat de moeder van de Heer bij haar komt. 

Deze jonge vrouw die een grote taak gekregen heeft, die de 

gezegende onder de vrouwen is, die de woorden gelooft die 

haar door de engel gezegd zijn.  

Rachab kreeg geen engel op bezoek. Maar wel zag ze Gods 

daden en daarom gelooft ze. Ook zij werd daarin door God 

gezocht en ingezet. Ook zij heeft zo een plaats in het 

geslachtsregister van Jezus. Indrukwekkend, onze God.  

 

Lied: LB 450 ‘Verblijd U in de Heer te allen tijd’ | LB 441: 1 en 6 

‘Hoe zal ik U ontvangen’ 

 

Vrijdag 16 december | Jozua 6: 15-24 

Dankzij Rachab konden de twee spionnen verslag uitbrengen 

aan Jozua. En nú staat Israël voor de poort en maakt zijn 

wonderlijke ronden om de stad. Rachab heeft haar familie in 

huis en uit haar raam hangt een rood koord.  

 

Keuzes die je maakt, hebben gevolgen. Ze vragen om de 

standvastigheid en vastberadenheid die God ook van Jozua 

vroeg. Daar is moed voor nodig en die laat Rachab hier zien. 

Haar moed wordt beloond: het geeft de twee mannen het 

vertrouwen dat God hen het land in bezit zal geven. Het zal 

vervolgens Rachab en haar familie redden van de dood.  

Bovendien is Boaz, de man die de vastberadenheid had om met 

Ruth te trouwen, haar nakomeling. Zo kun je, als je teruggaat in 

je familiegeschiedenis, karaktertrekken ontdekken waar je je in 

herkent.  Zal Jezus dat ook zo hebben ervaren? 

 

Lied: LB 732 ‘Voor de toegewijden’ | GK17 246 ‘Nu bidden wij 

met ootmoed en ontzag’ 

 

Zaterdag 17 december | Jacobus 2: 14-17, 25-26 

 

Het zijn precies de daden van Rachab waarom zij in het Nieuwe 

Testament geroemd wordt. Haar keuze zette zaken in beweging, 

heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelf zouden we 

haar misschien niet uitgezocht hebben, maar het is Rachab die 

een plaats krijgt in het geslachtsregister van Matheus 1. Jakobus 

zegt dit in vers 5, en we herkennen hierin de lofzang van Maria: 

‘Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die 

naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn 
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door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat Hij heeft 

beloofd aan wie Hem liefhebben?‘ 

 

Lied:  LB 718: 1 en 4 ‘God, die leven hebt gegeven’ en ‘Wil dan 

geven, dat ons leven’ 

 

 

  

 

Voor wie tegen muren oploopt 
 

 
Als er muren voor ons staan, 

doe ons dan de gaten zien 
waar het licht doorheen valt, 

waardoorheen we verder kunnen kijken.  
 

Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 

waar onze voeten kunnen gaan, 
waarlangs we verder kunnen komen.  

 
Als de mist ons overvalt, 

doe ons dan de kansen zien 
om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen.  

 
En God, misschien, 

als we moed hebben, 
help ons dan het ook te maken:  

Die gaten, die paadjes, die kansen.  

 
 

Harmke Heuver 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wat een krachtpatser daar op de stadsmuur, vind je niet?  
 

Nou, laat ik je vertellen, de grootste krachtinspanning ging niet over dat touw met die 
twee kerels er aan.  

De grootste krachtsinspanning zat binnenin me.  
Ik had ze natuurlijk moeten uitleveren. Ik had ze de verkeerde kant op moeten sturen, 

regelrecht in de armen van de soldaten. Zelfs op het laatst had ik dat touw nog los kunnen 
laten zodat ze te pletter zouden vallen, of ten minste hun beide benen breken.  

 
Ik deed het niet. Waarom? Omdat ik zo’n krachtpatser ben?  

Toegegeven, in mijn vak moet je van wanten weten, maar dit was anders.  
Was het dan angst, het vege lijf willen redden?  

Misschien.  
 

Maar nee, het zijn vooral die verhalen over dat vreemde woestijnvolk en hun 
indrukwekkende God. Die laten me niet los. En daardoor deed ik wat ik deed. Ik verborg 

die twee. Ik wees niet hen maar de mannen van de koning de verkeerde weg. Ik hield het 
touw stevig vast tot ze veilig op de grond stonden. De kracht kwam van binnenuit. Ik 

wilde, ik moest, ik kon niet anders.  
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Advent 4: Wie ben jij? 
 

 

 

 

 

Zondag 18 december | Genesis 38: 1-11  

We gaan steeds verder terug in de tijd. We komen uit bij Juda, 

een van de twaalf zonen van Jakob.  

Wat een verhaal! Abraham, Juda’s overgrootvader, was de 

man met wie God een nieuw begin wilde maken, de mens die 

een zegen zou zijn voor alle volken. En nu? In de voorgaande 

hoofdstukken hadden de eerste drie zonen van Jakob zich al 

niet van hun beste kant laten zien.4 De rechten van de oudste 

zijn nu voor Juda, de vierde op rij.5 En wat doet hij? Hij loopt weg, 

sluit zich bij een andere clan aan en trouwt met een 

Kanaänitische vrouw. Hij krijgt kinderen, maar twee van zijn drie 

zonen sterven. Schoondochter Tamar krijgt de schuld en wordt 

terug gestuurd naar huis.  

Geen nageslacht voor Juda, de zoon die de lijn van Abraham, 

Isaak en Jakob moet voortzetten. Loopt de geschiedenis van 

Israël dood nog voor ze goed en wel begonnen is? Stellen de 

roeping van Abraham en de beloften van God niet meer voor 

dat dit?  

 

Lied: Psalm 80: 1,4,6,7 | LB 948 ‘Als Gij er zijt’ 

 

Maandag 19 december  | Genesis 38: 12-14 

Tamar zit als weduwe thuis bij haar vader, als ze hoort dat haar 

schoonvader weduwnaar is geworden. Nog meer dood. Maar zij 

ziet kansen. Haar is geen recht gedaan, en daar gaat zij nu zelf 

wat aan doen. Ze bedenkt een ingenieus plan. Ze gaat niet op 

een directe manier de confrontatie aan. Ze vermomt zich in een 

sluier, en hoopt de aandacht van de vrouwloze Juda te trekken. 

Ze zit op een kruispunt, letterlijk en figuurlijk. Haar leven zal hierna 

niet meer hetzelfde zijn. Het is erop of eronder, daarom waagt zij 

deze sprong. Als zij niet voor zichzelf opkomt, wie zal het dan 

doen? 

 

 
4 Genesis 33: 18-34: 30 en 49: 5-5; 36: 22 en 49: 3-4. Zie ook de geschiedenis rond Jozef: Genesis 37.   
5 Genesis 49: 10 (8-12) 



Lied: HH 441 ‘Heer, wijs mij uw weg’ | LB 466: 1,4,5 ‘O wijsheid, 

daal als vruchtbare taal’ 

 

Dinsdag 20 december | Genesis 38: 15-23   

Tamar weet inderdaad de aandacht van Juda te trekken. Hij 

ziet haar aan voor een prostitué. Voor hij van haar diensten 

gebruik mag maken, moet hij eerst verschillende persoonlijke 

onderpanden afgeven; Tamar neemt het zekere voor het 

onzekere. (Later zal blijken dat dat maar goed is ook.)  

Maar voorlopig is Juda zijn onderpanden kwijt. Want na afloop 

kan hij haar niet weer vinden. Hij stopt maar met zoeken, want hij 

wil zichzelf niet belachelijk maken… Hoe ver kun je daar in 

gaan?! Juda heeft nog geen idee wat hem boven het hoofd 

hangt. Zoals zo vaak, als wij domme keuzes maken.  

 

Lied: LB 850: 1,4,5  ‘Geen taal bij macht U te meten’ | LB 286: 1,3 

‘Waar de mensen dwalen in het duister’  

 

Woensdag 21 december  | Genesis 38: 24-26 

Dit is het hart van het verhaal. Want tot nu toe is het allemaal 

niet fraai, wat er gebeurt; kan zo’n geschiedenis niet beter in het 

verleden verborgen blijven? Nee, toch niet. Want Tamar krijgt 

hier van Juda zelf eerherstel. Het is niet haar schuld, zegt hij. Hij 

zélf heeft zich niet aan zijn belofte gehouden. Ook heeft hij zich 

niet ingezet om ondanks alle sterfgevallen de geslachtslijn voort 

te zetten. En zo is Tamar nu degene die voor nageslacht zorgt. 

Het ingebrachte zegel staat voor Juda’s rol in dit alles.  

Wonderlijk dat God juist Juda en Tamar invoegt in de stamboom 

van Jezus. Tamar bleef een beroep doen op de belofte van 

Juda aan haar. Zij is daarin voor ons een bron van inspiratie. 

Beloften zijn er om vervuld te worden. Hoe chaotisch het er soms 

ook uitziet, daar mogen we aan vast blijven houden. 

 

Lied: LB 738: 3 ‘Kom, zing het lied van Tamar’ 

 

Donderdag 22 december  | Lucas 1: 46-55 

Is het niet een beetje gek om Maria´s lied te lezen in verband 

met de geschiedenis van Tamar en Juda? God wordt in dat 

verhaal niet genoemd. Het lijken vooral de eigen acties van 

zowel Juda als Tamar te zijn die een doorbraak te weeg 

brengen.  

Maar kijk eens goed hoe God in dit lied wordt omschreven. Hij is 
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een barmhartig God. En hij herinnert zich deze barmhartigheid 

steeds weer, elke generatie opnieuw. Daarbij laat Hij zich juist 

zien aan kleine mensen. Mensen van de straat, mensen van 

alledag. Hen zoekt Hij op. Via hen komt Hij tot grote daden. Zijn 

barmhartigheid, zijn goedheid en wijsheid heeft Hem ertoe 

gebracht ook Tamar een plaats in het geslachtsregister van 

Jezus te geven. Haar keuze gebruikt Hij in zijn plan. Die gedachte 

is troostvol, en bemoedigend. Het maakt ons nederig naar God, 

en naar elkaar.  

 

Lied: Psalm 103: 1,3 ‘Zegen mijn ziel de grote naam des Heren’ | 

LB 157a ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’ 

 

Vrijdag 23 december | Genesis 38: 27-30  

Bijna niet voor te stellen, hoe dat toeging bij deze bevalling. De 

ene baby neemt nog tijdens de geboorte voorrang op zijn 

tweelingbroer. (Niet voor het eerst trouwens, ook bij Jakob en 

Esau ging het zo.) Beide broers, Peres en Zerach, worden in het 

geslachtsregister van Jezus genoemd. Maar de doorgaande lijn 

loopt via Peres. Hij wordt de stamvader van David. Al in het 

geboortekanaal verricht hij baanbrekend werk. Tamar verbindt 

daar zijn naam aan.6  

Voor moeilijke keuzes zijn soms sterkte karakters nodig. En daar 

ontbreekt het hier niet aan. Jezus kan als mens terugkijken op 

een sterk voorgeslacht. Wat betekent de naam Jezus eigenlijk? 

 

Lied: LB 664: 1,3 ‘Naam van Jezus, nu verheven’ | Sela, ‘Een kind 

is ons geboren’ 

 

Zaterdag 24 december | Genesis 49: 8-12 

Juda krijgt als eerste van alle broers de zegen van Jakob mee. 

Daarin wordt hem macht, kracht en welvaart wordt beloofd. Zijn 

nageslacht zal de scepter in handen houden. Uit hem zullen de 

koningen van Israël voortkomen.  Hij wordt hier zelf ook 

neergezet als een koning. Zijn naam zal na de Babylonische 

ballingschap aan het hele volk worden gegeven; het woord 

‘Jood’ stamt namelijk af van het woord Judea, land van Juda. 

De Messias zal voortkomen uit de stam van Juda.  

De naam van Tamar blijft aan die van Juda verbonden, omdat 

zij de stammoeder is van al die koningen. Zij deelt in de zegen, 

 
6 Peres lijkt op het Hebreeuwse parats, ‘zich een baan breken’.  



en is daarin zelf ook tot zegen. Had je dit verwacht bij je 

zoektocht naar de voorouders van Jezus?   

 

Lied: LB 454 ‘De mensen die gaan in het duister’ | LB 489 ‘Komt 

ons in diep nacht ter ore’ 

 

 

  

 
God, 

tot U roep ik in de vroege morgen. 
Help mij te bidden 

en mijn gedachten te richten op U,          
ik kan het niet alleen. 

In mij is duisternis, 
maar bij U is licht. 
Ik ben eenzaam, 

maar Gij verlaat mij niet. 
Ik ben bevreesd, 

maar bij U is hulp.  
Ik ben onrustig,  

maar bij U is vrede. 
In mijn hart is bitterheid,   

maar bij U is geduld. 
Ik begrijp uw wegen niet,  
maar Gij kent mijn weg. 

 

Dietrich Bonhoeffer 
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Wat zeg je? Had ik anders moeten handelen? 
  

Stel je even voor hoe het dan was afgelopen.  
Ik tot mijn dood bij mijn familie, zielige Tamar die vooral dankbaar moet zijn omdat ze 

tenminste onderdak heeft.  
Juda nog altijd zonder kinderen (vertel mij wat). En dus het einde van de familielijn van 

Abraham, want Jakob had Juda immers als stamhouder aangewezen.  
Dus: had ik echt anders moeten handelen?  

 
Ja, ik kwam op voor mijn recht, van Juda hoefde ik niets te verwachten, dat was me wel 

duidelijk.  
Ja, ik deed het op mijn manier – maar wat kan een vrouw in mijn situatie anders? Had ik 

echt anders moeten handelen?  
 

Kijk naar me, kijk me recht in de ogen en zie wie ik ben: Tamar, vrouw en weduwe van Er, 
vrouw en weduwe van Onan, niet-vrouw van Sela. Maar ook: moeder van Peres en Zerach, 

grootmoeder van de kinderen die zij zullen krijgen, voormoeder van allen die na hem 
zullen komen. De familielijn loopt door, de geschiedenis van dit volk kan verder gaan.  

 
Juda kwam tot inzicht toen ik mijn masker afdeed. En jij?  

Gooi je eigen masker af en kijk me recht in de ogen.  
Zie je wie ik ben?  

 



Kerstweek: Daar ben je dan! 
 

 

 

 

 

zondag 25 december | Matteüs 1: 16, 18-25 

Jezus is zijn Naam! Immanuel: God is met ons. Een vervulling van 

de belofte uit de profetie van Jesaja.  

Voor Jozef was het een ingrijpend gebeuren. Hij wordt in een 

droom ‘bijgepraat’: “Jozef, zoon van David, …” Met die 

woorden hebben we gelijk de rode draad te pakken van 

afgelopen weken. Via Batseba, Ruth, Rachab en Tamar keken 

we in de achteruitkijkspiegel van de geschiedenis. Wat een 

wonderlijke weg is de HEER, de God van Israël gegaan. Wat 

speelden deze vrouwen daarin een cruciale rol! Vandaag vieren 

we de geboorte. Maria heeft haar roeping waargemaakt. Zij 

heeft de belofte van God in levende lijve in vervulling laten 

gaan: in haar is door Gods Geest de Zoon van God gegroeid, uit 

haar is de Zoon van de mensen geboren.  

 

Heer,  

dank U wel, dat U uw beloften trouw bent gebleven.  

In uw licht zien wij licht!  

Eeuwig licht. 

 

Lied: LB 473 ‘Davids oud geslacht is opnieuw gaan bloeien’  

 

Immanuël 
 

Er is een woord 
dat altijd om ons heen is; 

en wie het zegt, 
zegt daarmee 
dat God een is: 

Immanuël, 
een woord dat altijd was; 

en wie het hoort,  
hoort dat hij niet alleen is. 

 
Geert Bogaard 
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maandag 26 december | Kom erbij!  

 
Isaï verwekte David.  

David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.  
Salomo verwekte Rechabeam 

 

Deze bijzondere week kijken we opnieuw kort terug op de 

vrouwen die Matteüs opnam in het geslachtsregister van Jezus. 

Vandaag: Batseba. Tegen wil en dank is ze betrokken geraakt bij 

de dynastie van koning David. Mede door haar toedoen kwam 

Salomo op de troon van zijn vader David. Door haar pleiten op 

de belofte is de doorgaande lijn van het nog kwetsbare 

koningshuis voortgezet. Zij mocht zo als koningin én koningin-

moeder haar rol spelen in Gods grote reddingsplan! 

 

Lied: LB 474 ‘Loof God, in zijn verheven troon’ 

 

dinsdag 27 december |Waar kom je vandaan?  

 
Salmon verwekte Boaz. 

Boaz verwekte Obed bij Ruth.  
Obed verwekte Isaï. 

 

‘Uw God is mijn God’, bekende woorden van Ruth toen zij 

besloot om met Noömi terug te gaan naar Betlehem. Zelf was ze 

een jonge weduwe, die alles achterliet uit liefde en zorg voor 

haar schoonmoeder. Zo werd ze ongedacht in de wereld van 

Gods verbondsvolk binnengeleid. Zo kwam er opnieuw liefde in 

haar leven. Dat leidde tot de geboorte van Obed, de opa van 

koning David. Zó is Ruth door haar geloof en dienstbaarheid 

deel geworden van Gods wereldomvattende werk.  

 

Lied: LB 498 ‘Betlehem, o uitverkoren stad’ 

 

woensdag 28 december |Deze kant op!  

 
Nachson verwekte Salmon. 

Salmon verwekte Boaz bij Rachab. 
Boaz verwekte Obed. 

 

 Rachab is een dappere vrouw, die door haar keuze om de 

verspieders onderdak te verlenen, een nieuwe toekomst kreeg. 



Haar daadkracht is voorbeeldig. Zij had ontzag voor Gods 

macht. Niet haar afkomst of haar werk maar haar geloof in de 

toekomst van Gods volk brachten haar in de kring van Israël. 

Voor haar keuzes en moed werd zij beloond. Zij werd door God 

ingeschakeld op weg naar zijn toekomst: het hemels Koninkrijk. 

 

Lied: NLB 500 ‘Gij zult op vaste grond ons voor het donker 

sparen’ 

 

donderdag 29 december | Wie ben jij? 

 
Jakob verwekte Juda. 

Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. 
Peres verwekte Chesron. 

 

Hoe bijzonder om als schoondochter je recht te moeten 

bevechten bij je eigen schoonvader. Uitgerekend Juda, in wiens 

handen ‘de scepter zal blijven’7. Hij was onbetrouwbaar 

gebleken. Tamar blijft niet bij de pakken neerzitten maar komt in 

actie. Op ongedachte wijze krijgt ze alsnog een kind, zelfs een 

tweeling. De geslachtslijn wordt voortgezet. Gods belofte gaat 

door, ondanks het falen van mensen. 

 

Lied: LB 943 ‘God gaat zijn ongekende gang’ 

 

vrijdag 30 december | Kerst!  

 

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria.  

Bij haar werd Jezus verwekt,  

die Christus genoemd wordt. 

 

Maria, de gezegende onder de vrouwen. Uniek, voorbeeldig. 

Zijdelings komt ze het geslachtsregister binnen, als verloofde van 

Jozef, een zoon van David. Maar ze aanvaardt wat de engel 

vertelt, bereid om haar God te dienen, te dragen al wat God 

haar te dragen gaf, zowel lichamelijk als geestelijk. Niet alleen 

aan het begin van zijn aardse leven, maar ook bij het sterven 

van haar zoon was ze getuige. Zelfs ná zijn sterven: getuige van 

de opgestane Heer! Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft! 

 

Lied: LB 483 ‘Davids Zoon, lang verwacht’ 
 

7 Genesis 49: 10, in de zegen van Jakob 
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Wat was ik jong.  Wat was ik toch een meisje uit de provincie. Wat was het dat ik werd 
uitgekozen om de moeder van de Heer te worden?  

In de loop van mijn leven heb ik daar veel over nagedacht. Ik had het er over met Jozef, 
natuurlijk. Later ook met de anderen, al in de tijd dat we samen met Jezus rondtrokken en 

steeds meer in de gaten kregen wie hij was. ‘Hij is jouw zoon’, zeiden ze en dan keken ze me 
met grote, vragende ogen aan. 

 

Ook naderhand spraken we het erover, zijn oude leerlingen en ik. Matteüs, die precieze 
Matteüs met z’n scherpe oog voor details en z’n enorme kennis van de oude verhalen, zei eens: 

‘Maria, er zijn er meer geweest zoals jij. Vrouwen die in ons voorgeslacht een belangrijke rol 
hebben gespeeld’. Hij noemde hun namen: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba.  

We realiseerden ons dat zij deden wat ze móesten doen, ze konden niet anders, ze wilden niet 
anders. Misschien hadden ze het niet eens in de gaten, maar ze waren onmisbaar.  

‘Zonder hen was jouw zoon er niet geweest’, zei iemand.  
‘Zonder jou was hij er niet geweest’, zei een ander en haar stem was vol van verbaasde eerbied. 

 

We waren stil, heel stil.  
Vanuit die stilte zong zacht Matteüs’ stem:  

‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus,  
zoon van David, zoon van Abraham …’  

Ik hoorde de namen, ging mee door de geschiedenis. Ik hoorde: ‘Tamar, Rachab, Ruth, de 
vrouw van Uria’. Ik hoorde: ‘Maria’ en: ‘bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd 

wordt’.  
Matteüs zweeg. Als vanzelf nam ik het over en zong mijn lied van toen: 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer’. 
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God van de tijd en de geschiedenis 

 
 

God van de tijd en van de geschiedenis, 
van elk begin en van elk herstel, 

God van de herinnering en van de belofte, 
Leer ons te leven met de tijd, 

hem te aanvaarden als een geschenk van U; 
laat ons ervan houden in al zijn dimensies, 

van het moment zowel als van de eeuwigheid. 
 

Leer ons van het verleden te houden:  
laat het voor ons herinnering zijn, liever dan heimwee, 

een bron van levenswijsheid, liever dan een verafgode relikwie. 
 

Leer ons van de toekomst te houden: 
Laat die voor ons een gekozen bestemming zijn, 

liever dan een huiveringwekkend noodlot; 
een belofte die ons samenbrengt, 

liever dan een loon dat ons verdeelt. 
 

Leer ons vooral te houden van het heden: 
Laat het in onze handen zijn als deeg dat gekneed moet worden, 

liever dan zand dat door onze vingers glijdt, 
laat het een teken zijn van uw koninkrijk op de weg 

die we als mensheid hebben te volgen, 
liever dan een rijk dat beveiligd moet worden. 

 
Dank U voor gisteren en voor al de voorbije tijd.  

Ja, laat uw rijk komen, 
morgen en voor altijd. 

Hier ben ik! Hier zijn wij! 
voor vandaag en voor het heden van de mensheid. 

 
 
 
 

Ion Karakash 
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Jaarwisseling: Levenslicht 
 

 

 

 

 

oudjaar, zaterdag 31 december | Matteüs 1: 22-23 

Immanuël: God met ons.  

Een mooie belofte op oudjaarsdag. Te 

mooi om waar te zijn? Denk nog even terug aan de innerlijke 

kracht van Tamar, het geloof van Rachab, de zelfverloochening 

van Ruth, de ruimhartigheid van Boaz, de moed van Batseba. Ze 

konden het omdat God met hen was. God met ons… wat heeft 

Hij het waargemaakt in de verrassende geboortes, vooral die 

van Jezus. Met die God kun je verder. 

 

Lied: LB Psalm 90a:1,5,6 

 

nieuwjaar, zondag 1 januari 2023  

dag van de besnijdenis van de Heer| Matteüs 1: 21-25 

Zo’n 1700 jaar geleden ontstond de gewoonte om op 25 

december te vieren dat Jezus het levenslicht zag. Zo staat voor 

ons de geboorte van ieder volgend jaar in het licht van Jezus’ 

geboorte. Het nieuwe jaar begint met de achtste dag na kerst, 

de dag waarop Jezus zijn naam kreeg.  

‘Jezus’ betekent verlosser, redder. We leerden Tamar als redder 

van Juda’s stam kennen. Rachab redde de twee mannen en 

hun volk van angst voor de Kanaänieten. Ruth redde het 

levensgeluk van haar schoonmoeder en het geslacht van haar 

schoonvader. Batseba redde het koningshuis met z’n 

familieruzies. Hun levens werden gekenmerkt door een houding 

die redding bracht. Jezus ís Redder. Het is zijn naam, het is zijn 

leven. Het leven dat Hij opoffert, moedig en ruimhartig. 

Een naam om iedere dag van het jaar te noemen. 

 

Lied: LB 512 ‘O Jezus hoe vertrouwd en goed’ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Z 
 
 

Ze zeggen dat kinderen krijgen en verzorgen vrouwenwerk is.  

 
Dat heb ik ook altijd gedacht, maar inmiddels weet ik beter. Wel een beetje gek eigenlijk in 

mijn situatie, het kind is niet eens van mij.  
 

Meestal zijn het de vrouwen die in de kantlijn van de geschiedenis staan. Sterker nog, ze 
worden niet eens genoemd in onze geslachtsregisters. Het gaat alleen over de vaders en 

de zonen, die verwekken en worden verwekt. Moeders en dochters hoeven niet genoemd 
te worden, toch?  

 
Ja, dat heb ik ook altijd gedacht.  

Maar inmiddels weet ik beter. Weet je waarom? 
 Omdat ook ik in de kantlijn van de geschiedenis sta. Ik ben ‘de man van’. Alle aandacht 

gaat uit naar het kind en naar zijn moeder. Ik sta er bij en kijk er naar. Ik voel me verwant 
met al die nooit genoemde vrouwen.  

Maar ook realiseer ik me dat zij met ere genoemd mogen worden. Man, wat een werk: 
eerst negen maanden zwanger, en dan ook nog die bevalling. Ik was de enige die Maria bij 

kon staan en dat heeft me de ogen geopend!  
 

En nu dit kleine mannetje, dit bijzondere jochie, het liefste en mooiste kind van de wereld. 
Zijn kinderen vrouwenwerk? Vergeet het maar, ik zal voor hem zorgen met alles wat in me 

is.  
 

Lieve zoon, jij bent Jezus, redder. Als jouw naam maar bekend is in de geschiedenis, dan 
mag de mijne wel vergeten worden! 
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Het lied van de naam Jezus 

 

 
Van vandaag af zul je heten, 

sta je onder ons bekend, 
zal de wereld van je weten  

wie je bent.  
 

Van vandaag af alle jaren 
dat je op aarde leven moet 

zal die naam aan ons verklaren 
wat je doet.  

 
Want als Jezus zul je leven 

in de wereld en de tijd 
en ons zo te kennen geven:  

God bevrijdt. 
 

En als Jezus zul je spreken 
en als Jezus zul je doen, 

veelbelovend levend teken: 
God verzoent.  

 
Redden zul je en bevrijden 

van gemis en kwaad en pijn, 
nu, en tot het eind der tijden,  

Jezus zijn.  
 

Michel van der Plas 



  

Plotseling  

voegde zich  

bij de engel  

een groot hemels leger  

dat God prees met de 

woorden:  

Eer aan God in de 

hoogste hemel 

en vrede op aarde voor 

alle mensen die hij 

liefheeft.  
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