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Ten geleide 

 

‘Een boek vol verwachting’ 

 

Hierbij biedt de Oecumenische werkgroep Vespers, bestaande 

uit kerkleden uit katholieke en protestantse traditie, u een 

Adventskalender aan voor de volgens een inmiddels vertrouwd 

concept.  

In de kalender zijn gebeden, liederen, kinderbladen, liturgische 

bloemschikkingen en meditatieve stukjes opgenomen. Ook 

vindt u op elk kalenderblad de dagelijkse lezing van het 

Nederlandse Bijbelgenootschap. 

Het thema is ‘Een boek vol verwachting’, ons aangereikt 

door de geloofsmethode Kind op Zondag.  

De Bijbellezingen van deze advents periode komen uit het 

boek Jesaja. Hij schreef een bijzonder boek, waarmee hij de 

mensen van zijn tijd en van later moed insprak. Zijn boek lijkt 

wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en 

hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere 

van dit ‘dagboek’ is dat het niet gaat over dagen die al geweest 

zijn, maar over dagen die nog komen gaan.  

Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de angst van vandaag: 

hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat hij zal komen 

om zijn volk te redden.  

God zorgt voor de mensen. Hij houdt ze vast. 

 

Wilt u weten wat er allemaal in Gouda te beleven is rondom 

de Kerst? Lees de Spirit in Gouda, agenda voor kerk en 

samenleving, te downloaden van de website van de Raad 

van Kerken, www.rvkgouda.nl. 

 

 

Samenstelling kalender: Han Bik,Willem den Boer,  Lenneke van Kempen 

Zwanet Wagenaar, Harriët in ’t Veld,  Marianne Buurman-Bette, Hans 

Wierenga, Truus den Ouden-van der Valk, Agnes Prins-van Dijk.  

Druk: Conpris www.conpris.nl Het Gouds Printhuis  
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Zaterdag 2 december 2017          Lezing: Psalm 19  

 

Bloemschikking 1ste Advent 

  
Links in de schikking ziet u dode kronkeltakken als symbool 

voor kwaad en onrecht. Rechts, de verwachting van heil en de 

bevrijding uit het kwaad wordt gesymboliseerd door dode 

takken met knoppen. Het leven is nog verscholen. 

 

Als onrecht zich vernauwt, 

je gedachten verstrooit en duisternis 

je hart omvat, als kronkeltakken 

die de weg kwijt zijn, ontsteek dan 

het Licht van de Ene. 

Hij brengt herder en schapen samen 

en wijst ons een weg recht door zee naar nieuw leven, 

naar bevrijding van dat wat doodt. 

Licht van ons leven richt ons kijken, leer ons zien. 

Materiaal; paars doek/ lichtere tint paars organza/ 

kronkeltakken in een boog/ losse takken/ hedera klimop/ kaars. 

Bron; http://www.pkn-steenwijk.nl/content_bloemschikken.html#2010 
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Zondag 3 december 2017               Lezing: Jesaja 5:1-7 

1e Adventszondag Ad te Domine, levavi                 Liturgische kleur: paars 

 

Naar Jesaja 40: 1-11; Ik zorg voor jou. 
Jesaja, de zoon van Amos, profeteerde in de periode 750-700 v.Chr. Hij 

maakte mee dat door het Assyrische Rijk de hoofdstad Samaria werd 

verwoest en 10 van de 12 stammen van Israël werden weggevoerd. Deze 

Joodse mensen zouden in de loop van de tijd geheel in de Assyrische 

bevolking zijn opgegaan. In Jesaja’s profetieën roept hij op tot een andere 

levenshouding en wordt verwerpelijk gedrag aan de kaak gesteld.  

Na hoofdstuk 40 van dit bijbelboek verandert de strekking van het verhaal. 

Nu wordt de Babylonische Ballingschap (586-539v.Chr) besproken. Koning 

Nebukadnezar had Jeruzalem bezet en verwoest, de tempelschatten geroofd 

en het volk Juda weggevoerd naar zijn land. Gezien het grote tijdsverschil 

moet er een ander aan het woord zijn, aangeduid als Deutero-Jesaja, een 

geestverwant van de eerste. Zijn profetieën gaan over een tijd van 

verdrukking, zonder hoop op een betere toekomst. De profeet kondigt aan 

dat God het verbannen Joodse volk zal bevrijden. En dat zal ook gebeuren 

door koning Cyrus van het opvolgende Perzische Rijk.  

Onder de grote druk van de koningen Nebukadnezar, Belsazar en Darius 

hebben de Joden erg geleden. Hoe vaak hebben zij verzucht: “Wie zorgt er 

nu voor mij? Wij moeten knielen voor het gouden beeld en bij weigering 

dreigt de leeuwenkuil. Wie zal ons helpen bij deze moeilijke keuzes?”  

De stem van God aan Jesaja: “Troost, troost mijn volk. Spreek Jeruzalem 

moed in en maak bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is 

voldaan. Ziehier God, de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 

Als een herder weidt Hij zijn kudde.” Alles is nog niet voorbij, maar er is 

hoop en een betere toekomst in het verschiet. 

Wij zelf leven in een welvarend en bevoorrecht land. Ondanks onze goed 

georganiseerde samenleving zijn er mensen die een minder goed leven 

hebben, in stille armoede leven. Zij moeten gebruik maken van 

voedselbanken, tweedehands kleding, afgedankte meubeltjes, 

schuldsanering, nachtopvang. Vluchtelingen slijten hun dagen in een kamp, 

illegalen kijken over hun schouder. Zieke ouderen thuis en in het 

verpleeghuis staan vaak op rantsoen bij de verpleging. “Wie zorgt voor 

mij?” 

Maar dan is er de stem uit de hemel: “Ik zorg voor jou.”  God geeft aan vele 

goedwillende mensen inspiratie om te helpen. Er zijn talloze vrijwilligers, 

mantelzorgers, instanties, donateurs,  goede buren, echte vrienden, 

schoolklassen, en sportmanifestaties  voor een bijzonder doel.  Twijfel niet, 

ondanks alles: Hij zorgt voor jou!  

       Han Bik 
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Maandag 4 december 2017              Lezing: Jesaja 5: 8 -17 

 

Tedere troost 

‘Troost, troost mijn volk… “. Zo begint Jesaja 40. Een heel 

bijzondere troost, eigenlijk. Niet een troost van ‘Kusje erop, 

daarna verder spelen’, maar één van: “Alles wat krom was, 

maakt God recht. Alles wat onderdrukkend was, doet Hij 

verdwijnen. Al zijn straf vervangt Hij door redding. Al zijn 

afstandelijkheid vervangt Hij door tederheid”. 

Tederheid, de tederheid van een herder die de lammetjes in 

zijn schoot draagt, dat belooft God. Geweldig toch? Wat zou 

de wereld niet opknappen als dergelijke tedere troost aan de 

orde van de dag was! Dan zou de hardste, meest 

meedogenloze crimineel tot in zijn ziel geraakt worden. De 

misdaad zou dalen. Dan zouden de meest gekwetste mensen 

hun lot ineens dragelijk vinden. Psychiaters zouden wij minder 

nodig hebben. Dan zouden wij ons werkelijk geliefd voelen. 

Daardoor worden wij beter in het liefhebben van de mensen 

om ons heen. 

Maar misschien toch niet. Want het is niet stoer om getroost te 

worden, en wij hebben geleerd stoer te zijn. Maar je kunt pas 

door tedere troost geraakt worden als je van je stoerheid 

afstand doet, als je je van je pantser ontdoet, als je kwetsbaar 

durft te zijn. 

Een beetje tedere troost dan, niet meer dan wij aankunnen, 

zonder van ons stuk gebracht te worden. Zou dat niet wat zijn? 

Een beetje, dan hebben wij de lusten maar niet de lasten. Een 

beetje, dan zullen wij geleidelijk aan meer aankunnen. Eerst 

pootje baden, leren zwemmen komt wel. 

Maar de tedere troost van God is overrompelend, mateloos, 

niet tegen te houden. Dat vieren wij met Advent. Advent is 

uitzien naar een gebeurtenis die zijn weerga niet kent, een 

cadeau dat wij helemaal moeten uitpakken. Want God pakt uit.  

Het is tijd voor zwemles. 

           Hans Wierenga  
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Dinsdag  5 december 2017           Lezing: Jesaja 5: 18 - 24   
 

 

                       
 

Het Christuskind is onze hoop, 

Hij is het die ons toekomst geeft. 

Wat Hij ons biedt is niet te koop 

Hij die met ons naar vrede streeft. 

 

Hij kwam voor onze schuld en zond’ 

als toonbeeld van Gods trouwverbond, 

Zozeer had God de wereld lief 

dat Hij ons zond Zijn hartendief. 

 

Dit Kind zou lijden aan het kruis 

opent de weg naar 't Vaderhuis, 

Die thans voor ons weer openstaat 

wie aan Zijn hand die weg opgaat! 

 

Justus A. Van Tricht 
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Woensdag  6 december 2017           Lezing: Jesaja 5: 25 - 30   

 

Een zelfgemaakte adventskrans. 

 

 

  
 
 

Benodigheden: 

 

*stevig karton, *krantenpapier, *walnotendoppen, *4 

theelichtjes, *rood lint en/of kersttakjes *lijm en *spuitbus met 

zilver- of goudkleurige verf.  

Maak van het karton de basis voor een adventskrans. 

Lijm hierop proppen krantenpapier. Daarop lijm je verdeeld 4 

theelichtjes en om de theelichtjes heen plak je de krans vol met 

walnotendoppen. Nu spuit je hem in zilver of goud kleur.  

Laten drogen en daarna kun je hem nog wat kleur geven met 

rood lint en/of kersttakjes. 

 

Bron; 

http://kids.flevoland.to/knutselen/advent.shtml#adventskrans  
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Donderdag 7 december 2017     Lezing: Jeremia 25: 27 - 38 
 

Doorgang naar het licht 

 

Wij zoeken iemand 

die ons de doorgang wijst 

naar licht dat onze wereld 

in een nieuw daglicht zet.  

 

We zoeken iemand  

die de honger naar vrede en recht  

hemelsbreed en wereldwijd  

voorgoed komt stillen.  

 

Wij zoeken iemand  

die een bevrijdend uitzicht schenkt 

op goed en kwaad,  

dood en leven  

op de ander, op onszelf.  

 

Christus, leer ons ontdekken  

dat u het bent die wij hier zoeken:  

doorgang naar licht  

uitzicht van Advent  

 

Alfred C. Bronswijk 
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Vrijdag 8 december 2017          Lezing: Jeremia 26: 1 - 9  

 

NLB 1016 Kom, laat ons opgaan. 

 

 
2. Wij gaan waar onze voeten gaan,  

 God zet ons op het spoor  

 naar vrede en gerechtigheid,  

 zijn voetstap gaat ons voor.           Refrein 

 

3. Uit Sion zal de wet uitgaan  

en uit Jeruzalem  

het woord dat ons de vrede leert,  

sjaloom in naam van Hem.            Refrein 

 

4. Wij gaan waar onze voeten gaan 

de weg van onze Heer,  

een ploegschaar maak je van je zwaard 

een snoeimes van je speer.            Refrein 
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Zaterdag 9 december 2017     Lezing: Jeremia 26: 10 – 24 

 

Bloemschikking 2de Advent 

 
Op deze dag staat het visioen van saamhorigheid, vrede en 

gerechtigheid centraal. Zie, het onrecht en alles wat het leven 

naar Gods’ bedoeling onderdrukt komt op zijn kop te staan.  

Rechts zie je een dode berenklauw op de kop, waaruit witte 

bloemetjes komen. Wit verwijst naar het perspectief van 

vrede. 

 

Uitzien naar de dag dat omkeer in daden gestalte krijgt: 

kernbommen ontmanteld worden, 

duurzame energie standaard is, 

respect en verzoening gewoonte. dan zal angst verdwijnen, 

dan zal een boom bloeien in de winter. 

In die verwachting ontsteken we de tweede kaars. 

Licht dat opbloeit in een tere bloem, in een mens 

die zich omkeert en leven deelt. 

 

Licht van ons leven, maak ons ontvankelijk, leer ons zien. 

 

Materiaal;  

blauw doek/ lichtere tint blauw organza/ kronkeltakken in een 

boog/ losse takken/ hedera klimop/ 2 kaarsen / berenklauw. 
 

Bron; http://www.pkn-steenwijk.nl/content_bloemschikken.html#2010  
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Zondag 10 december 2017     Lezing: Jeremia 27: 1 - 11 
2e Adventszondag:  Populus Sion               Liturgische kleur: paars     

Vrede op de berg van de Heer (naar Jesaja 2: 2-5)  

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers                   

en hun speren tot snoeimessen.           

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 

geen mens zal meer weten wat oorlog is. 

In de tuin van het gebouw de Verenigde Naties in New York 

staat een sculptuur van een man die een zwaard omsmeedt tot 

een ploegschaar. Het beeld is in 1958 door de toenmalige  

Sovjet Unie geschonken aan de VN en staat symbool voor het 

einde van geweld en het begin van de wereldvrede.  

Vrede, wie wil dat  niet? Wie wordt er nu blij van terreur en 

geweld? Deze tekst uit Jesaja is natuurlijk prachtig, maar als 

we eerlijk zijn lijkt Jesaja’s visioen van vrede vaak niet meer 

dan een utopie of in het beste geval een vaag sluimerend 

verlangen. Hoe zou dat ooit moeten gebeuren, is er een weg 

daar naar toe?  

Ook in Jesaja’s tijd leefden deze vragen. Jesaja 2 wordt 

gedateerd tijdens de regeringsperiode van koning Jotam die 

verschillende oorlogen voerde.  Onder zijn bewind was er ook 

sprake van veel sociaal onrecht.  

In het visioen van Jesaja is de  tempel van de Heer het centrum 

van de wereld. Jesaja schetst het beeld van  een 

bedevaartbeweging, mensen van overal vandaan reizen in 

grote getale naar Jeruzalem.  Niet als rekruten in de zoveelste 

oorlog, maar om zich te verdiepen in de Thora, het woord van 

God. In de tempel laten ze zich onderwijzen door Gods 

woorden en wijst God hen een weg om te gaan (vs 3) . God is 

degene die ons kan leren in vrede te leven. Hoe?  Door te  

leven in het licht van God (vs 5) en zijn boodschap van recht 

en vrede uit te dragen.      Lenneke van Kempen 
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Maandag 11 december 2017     Lezing: Jeremia 27: 12 - 22  

Vrede van Jeruzalem          

Wie weet het niet? Wie heeft niet op de basisschool geleerd 

dat de Tachtigjarige Oorlog is beëindigd met de Vrede van 

Munster? En wie heeft het niet gek gevonden dat de Vrede van 

Munster juist ‘Vrede’ heette? Waarom niet het Verdrag van 

Munster, het is tenslotte niet meer dan een stuk papier? De 

werkelijke vrede, het einde van de Tachtigjarige oorlog, dat is 

toch een gevolg van de intenties van mensen om met de oorlog 

op te houden, en het papiertje waarop deze intenties 

beschreven staan zou helemaal niets betekenen als die 

intenties er niet daadwerkelijk waren? Want alleen als mensen 

tot andere inzichten komen, kan vrede ontstaan. Jesaja lijkt dat 

te snappen. In zijn tweede hoofdstuk schrijft hij een stuk 

geschiedenis. ‘Het zal in het laatste der dagen geschieden ..’, 

zo begint hij. En dan beschrijft hij de Vrede van Jeruzalem. 

Geen stuk papier, geen verdrag, maar een verandering van 

perspectief, van inzichten en van harten. Allereerst van 

perspectief, de berg Sion wordt de hoogste berg. Van inzicht, 

want iedereen zal weten dat de wegen en paden van God 

slechts bij Sion te verkrijgen zijn. Van harte, omdat niemand 

meer zin in oorlog heeft, en overgaat tot het omsmeden van 

zwaarden tot ploegscharen. De geschiedenis waar Jesaja het 

over heeft moet nog plaatsvinden. Dat klinkt raarder dan het 

is, want geschiedenis draait om het verklaren waarom dingen 

gebeuren.            

Met Advent beleven wij dat de zin van de huidige 

wereldgeschiedenis in de toekomst is gelegen, in de dingen die 

ons toekomen dus. Jezus komt, en zonder Zijn komst is alles 

wat tot nu toe heeft plaatsgevonden zinloos. Jesaja geeft ons 

geschiedenisles. Vergeet de Vrede van Munster maar, de 

Vrede van Jeruzalem is veel belangrijker. En, by the way, 

wellicht zijn er nog belangrijker liederen te leren dan het 

Wilhelmus.               Hans Wierenga 
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Dinsdag 12 december 2017     Lezing: Jeremia 28: 1 – 17 

 

 

 
 

 

Immanuel 

 

Gabriel sprak Maria aan, 

op Gods tijd zul jij ontvangen 

de Zoon van Hem die mij gezonden heeft. 

 

Maria wees niet bang 

Eeuwen reeds is Hij beloofd 

Takje uit Juda's oude stam de Verlosser. 

 

Over jou zal men spreken 

naar Hem zullen de volken luisteren 

Sions vorst brengt redding voor de wereld. 

 

Ina van der Welle-Boersma 
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Woensdag 13 december 2017     Lezing: Jeremia 29: 1 - 9 

 

Een eigen boekje vol verwachting om zelf te maken; 

een Kerstnoveen met kalender. 

 

Beleef de negen dagen tot de geboorte van Christus door 

iedere dag een luikje te openen en te luisteren naar een mooie 

overweging. 

 
 
Bron;  

http://www.samueladvies.nl/index.php?option=com_content&view=

article&id=688:kerstnoveen&catid=26:advent-

knutselwerkjes&Itemid=72  
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KerstWandelTheater in Gouda Noord 

Vrijdagavond 22 december 2017  

  

Kom vrijdagavond 22 december (deze keer dus niet op 

kerstavond!) meewandelen langs het KerstWandelTheater. Het 

KerstWandelTheater is voor de zevende keer in Gouda en nu 

voor het eerst in de wijk Gouda-Noord. Wandel mee langs een 

lint van lichtjes en beleef in ruim een uur het kerstverhaal, 

samen met familie, buren en vrienden! 

De route slingert door de wijk van de Pauluskerk aan de 

Willem de Zwijgersingel  naar de H.-Josephkerk aan het 

Aalberseplein, onder andere langs het prachtig verlichte 

bordes van het Jozefpaviljoen. 

Langs de route worden scènes uit het kerstverhaal uitgebeeld 

en gespeeld.  

Naast bekende scènes kom je ook verrassende nieuwe 

onderdelen tegen in deze nieuwe aflevering, die de titel heeft 

Van Jozef tot Paulus. Je ontmoet engelen, herders en wijzen 

waar je ze niet zou verwachten. En jawel, ook de apostel 

Paulus! 

 

Het verhaal van het Kerstwandeltheater gaat niet over 

katholiek of protestant, maar over een kind dat iedereen 

verbindt! 

 

Deelname is gratis. Je kunt starten met de wandeling tussen 

18.30 en 20.00 uur bij de Pauluskerk, Willem de Zwijgersingel 

1. Alle informatie kunt u vinden op de website 

www.kerstwandeltheatergouda.nl 
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Projectlied bij ‘Een boek vol verwachting’. 

 

 
Hij troostte mensen met verdriet omdat de Heer hem spreken liet: 

‘Als herder zorgt God ook voor jou, beschermt je en blijft je trouw.’ 

 

Niemand doet nog een ander pijn en overal zal vrede zijn. 

De mensen zijn op god gericht, ze willen leven in zijn licht. 

 

Bloemen ze bloeiden in de grond waar vroeger niemand leven vond. 

Kijk, zo versiert de Heer ons land. Zo neemt Hij mensen bij de hand. 

 

Je dankt de Heer voor wat hij gaf, geen vijand pakt je eten af. 

Ze zullen zeggen: ‘Kijk die stad, God heeft haar altijd lief gehad.’ 

 

Er komt een koning op de troon van David, want hij is zijn zoon. 

God laat zich vinden in een kind waarmee een nieuwe tijd begint. 

 

Wie waakzaam is en hem verwacht hoort ware woorden in de nacht: 

‘Vrede op aarde, God is goed!’ Ga met ons mee, hem tegemoet. 
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Donderdag 14 december 2017     Lezing: Jeremia 29: 10 - 23  
 

 

 
 

 

Zend ons een engel in de nacht 

 

Zend ons een engel in de nacht 

als alles ons een raadsel is, 

als ons de zekerheid en kracht 

ontvallen in de duisternis. 

 

Zend ons een engel ieder uur 

dat ons ontvoert van U vandaan, 

wanneer wij voor de blinde muur 

van uw geheime plannen staan. 

 

Zend ons een engel met Uw licht 

in onze slaap, de metgezel 

die troost brengt in het vergezicht 

van God met ons, Immanuel. 

 

Zend ons in hem de zekerheid 

dat U ons zelf bezoeken zult 

en bij ons wonen in Uw tijd 

en leer ons wachten met geduld. 

 

Michel van der Plas 
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Vrijdag 15 december 2017     Lezing: Jeremia 29: 24 - 32 

 

NLB Lied 546  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jeruzalem, de stad van de belofte, 

verwacht een nieuw bestaan van hogerhand. 

De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte 

En maakt de aarde tot zijn vaderland. 

 

4. Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 

in heel de wereld overvloed van brood. 

Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden: 

De dageraad van God is rozerood. 

 

5. Die in uw lijden zijt terneergezeten, 

leeft uw verlosser gretig tegemoet, 

want deze tijden zijn U toegemeten. 

Maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed. 
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Zaterdag 16 december 2017     Lezing: Jeremia 34: 1 - 17 

 
Bloemschikking 3de Advent 

 
Rechts in de glazen bak zie je kronkeltakken, symbool van 

onrecht. Dwars over de glazen bak heen zie je rechte takken, 

symbolisch het onrecht wordt teniet gedaan. Roze rozen 

betekent het licht breekt door, het licht van Kerstfeest 

vermengt zich met paars en wordt roze. De levensboog is het 

symbool van vrede en gerechtigheid. Klimop symboliseert 

Gods trouw en onze trouw. 

 

Geen offers vraagt de Ene, alleen dat ene ……. 

onrecht mijden, recht doen, 

recht door zee gaan, trouw betrachten. 

In dat licht ontsteken we de derde kaars. 

Sta ons bij, en leid ons naar het licht van uw barmhartigheid.  

 

Licht in ons leven,  

richt ons kijken, leer ons zien, beschouwen en doen. 

 

Materiaal;  paars doek/ lichtere tint roze organza/ 

kronkeltakken in een boog/ losse takken/ hedera klimop/  

3 kaarsen / roze rozen in glazen bak 
 
Bron; http://www.pkn-steenwijk.nl/content_bloemschikken.html#2010 
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Zondag 17 december 2017     Lezing: Jesaja 35: 1-10 

3e Adventszondag:  Gaudete     Liturgische kleur: roze 

 

Een dialoog met Jesaja (naar Jesaja 35: 1 – 10)     
Kom! Wordt de mens zoals God je bedoeld heeft om te zijn! Maar 

wij zijn gevangenen. Gevangen in een wereld die ons onderdrukt, 

leegzuigt en verontreinigt. Wij zijn ver van huis  

Ja, en God koopt ons vrij! Hij zal komen en ons verlossen. Wij 

kunnen terugkeren uit onze ballingschap. Maar er is geen weg 

naar huis. Wij moeten door een paden loze woestenij, waar er 

geen water is, waar er gevaarlijke dieren zijn om ons te 

verscheuren, waar alles en iedereen samenspant om ons te laten 

verdwalen.  

Ja, en God baant ons de weg, een effen baan, compleet met 

pleisterplaatsen, en zo goed aangegeven dat verdwalen er niet bij 

is. Een weg waar niemand ons hindert, en geen leeuw of ander 

verscheurend dier ons bedreigt. Maar wij zijn niet sterk genoeg 

om de weg te bewandelen. Onze handen en knieën zijn te slap, 

ons concentratievermogen te gering, wij zijn zowat blind en wij 

horen niet goed, onze benen weigeren dienst, wij ontberen de 

noodzakelijke enthousiasme. Mooi dat er een weg is, maar waar 

is de wil?  

Kijk niet te veel naar jezelf, kijk liever naar God. Die heeft het 

niet zo op onze beperkingen, maar des te meer met onze 

mogelijkheden. Maar thuis, is het daar wel zo mooi? Toen wij in 

ballingschap gingen was het ene grote woestenij, en het zal er 

ondertussen niet beter op zijn geworden.  

Mooi niet! Want de woestijn zal bloeien, de prachtige ceders van 

de Libanon en het bloemendal van Saron zijn er niets bij. Sion is 

een oord van blijdschap geworden, de vreugde zal het winnen 

van de smart. Kom!               Hans Wierenga 
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Maandag 18 december 2017     Lezing: Jeremia 30: 1 - 11 

 

Green Peace 

Jesaja, zou je kunnen zeggen, was de eerste persoon in onze 

voorgeschiedenis die door had wat milieuactivisten slechts in 

de laatste vijftig jaar hebben durven verkondigen. Namelijk 

dit: dat de natuur tot haar recht komt en dat de mens tot zijn 

recht komt, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. 

Concreet: als de steppe bloeit, zullen de ballingen vanuit 

Babylon weer naar huis kunnen terugkeren. 

Daarmee hebben wij meteen een probleem te pakken, want 

volgens een milieuactivist hoort de steppe niet te bloeien, de 

steppe moet steppe zijn, dor en dorstig. Compleet met 

jakhalzen en leeuwen, als het even kan. Jesaja ziet dat anders. 

De natuur komt tot haar recht als ze haar volle potentie 

bereikt, dus met water, en zonder verscheurende dieren. En 

bovendien een plek is waar de mens niet de fout in kan gaan 

en ook niet verontreinigd wordt, waar zelfs dwazen niet 

verdwalen kunnen, en de mens louter vreugde kent. 

Onze wereld zou er anders uitzien indien Jesaja aan het hoofd 

van Greenpeace stond. Hij zou betekenis aan de naam geven. 

‘Green’ betekent dat de wereld groen moet worden, en 

‘Peace’, dat is de vrede die ontstaat als de aarde een oord is 

waar de mens niets te vrezen heeft. Misschien, als hij 

doorpakt, zou hij ons ook leren dat de wijze waarop wij elkaar 

beconcurreren gevaarlijker is dan welke milieuzonde dan ook, 

want het is de moeder van alle milieuzondes. Concurrentie 

gaat uit van de gedachte dat wanneer de ander wint, wij 

verliezen. Wie zo denkt, verstaat onder het begrip ‘vrede’ 

hetzelfde als de oorlogsfilosoof Clausewitz: “vrede is eigenlijk 

oorlog, gevoerd met andere middelen”. Denkt Trump niet zo? 

Als wij zo denken, is er geen hoop voor de aarde. Alleen de 

enige echte vrede kan de aarde redden. En juist daarom vieren 

wij Advent. De Vredevorst komt! 

           Hans Wierenga 
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Dinsdag 19 december 2017     Lezing: Jeremia 30: 12 - 31 

Hij kwam zo heel gewoon  

Er werd een kindje geboren 

zoals er meer 

in die stille nacht 

het levenslicht zagen 

er werd een kindje gewikkeld 

in doeken zo heel gewoon 

zoals men deed 

bij nieuwe 

wereldburgers 

toch was dit kindje 

niet   gewoon al 

zag men het niet 

God zelf vertelde 

dit is Mijn zoon                         

die de hemel 

verliet 

Jezus kwam zoals de mens 

op aarde komt 

omdat Hij aan ons gelijk 

wilde zijn, zo heel gewoon 

toch niet gewoon 

de Zoon van God kwam 

zonder zonden en nam onze 

zonden op zich. 

Ina van der Welle-Boersma 
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Woensdag 20 december 2017     Lezing: Jeremia 31: 2 - 14 

 
Kerst raamversiering 

 
 

 

 

  

 

Benodigheden: 

*printer, *papier, *schaar 

*touwtje, *lijm *kleurspullen en 

*glitters  

Klik op het plaatje voor een 

vergroting 

Eerst printen, dan inkleuren en 

met een schaar uitknippen.  

Je kunt ook nog glitters op de 

sterren plakken.  

Dit geeft een mooi effect als ze 

bewegen en er een lichtje op 

schijnt. 

Knip het engeltje, de kerstbal en 

de kerstklok 2x uit.  

Kleur ze beide in en lijm ze dan 

op elkaar, zodat je ze aan beide 

kanten van het raam mooi kunt 

zien. 

Zet de 3 sterren en de decoraties 

onder elkaar vast met een dun 

touwtje. 

  

Bron;  

http://kids.flevoland.to/knutselen/kerst-raamversiering.shtml  
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Donderdag 21 december 2017     Lezing: Jeremia 31: 15 - 22 

 
 

God, 

Gij hebt ons hart vervuld met hoop 

op het komen van uw rijk 

in deze wereld. 

Gij gaf ons de woorden 

van verlangen om hiervoor te bidden. 

Wij willen U danken  

voor de tekenen van uw toekomst. 

draag ons in ons bidden en werken 

tot de dag aanbreekt 

dat uw wil geschiedt 

op aarde zoals in de hemel, 

in Jezus' naam. 

Amen 

 

Uit Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow 
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Vrijdag 22 december 2017     Lezing: Jeremia 31: 23 - 30 
 

NLB Lied 443 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouw moederschap een zegen, weet dat wel, 

jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel, 

en alle mensen danken jou de eeuwen door; 

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd, 

en zegt: voor mij is goed wat God belooft. 

Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam: 

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 

 

Emmanuel, de redder, bracht zij voort 

in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord 

voor allen die geloven zal zij altijd zijn 

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 
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Zaterdag 23 december 2017     Lezing: Jeremia 31: 31 – 40 

 

 Bloemschikking 4de Advent 

 
Rechts in de glazen bak zie je doorntakken, als symbool van 

het kwaad. Een kleine tak staat gebogen over de paarse 

bloemetjes symboliserend, ontferming. 

 
Gij Barmhartige, Gij blijft trouw aan Jakob, 

Abraham, uw volk, onze voorouders. 

In het spanningsveld tussen onrecht en recht, 

ontsteken we de vierde kaars en vragen, 

ontferm u over ons. 

Over het lijden, blijf ons trouw 

en leidt ons in het licht van uw barmhartigheid 

op een weg van nieuw leven voor deze aarde, 

voor ons en door ons. 

Licht van ons leven richt ons kijken, 

leer ons zien en beschouwen. 

Materiaal;  paars doek/ glanzend donker paarse doek/ kronkeltakken 

in een boog/ hedera klimop/ 4 kaarsen / doorntakken en paarse 

primula’s in glazen bak 

Bron; http://www.pknsteenwijk.nl/content_bloemschikken.html#2010 
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Zondag 24 december 2017  Lezing: Titus 1: 1-16          
4e Adventszondag:  Rorate Coeli      Liturgische kleur: paars 

Bij Jesaja 62: 8 - 63: 4           

Het boek Jesaja bestaat niet uit een beschrijving van de 

werkelijkheid. Het is een poëtische tekst vol symbolische 

beelden, die het volk van Israël ooit inspiratie en moed moest 

geven. Het was het volk van Jahwe. De mensen werden 

opgeroepen om te leven volgens de wetten die Jahwe had 

doorgegeven  aan Mozes en andere profeten. Mensen uit latere 

eeuwen, tot in onze tijd toe, lezen er diezelfde oproepen in om 

te leven volgens die wetten. En zij lezen er ook een 

vooraankondiging in van de komst van een Messias. Die 

Messias is Jezus van Nazareth. Hij gaat - vijfhonderd jaar na 

het ontstaan van het boek Jesaja - zijn medemensen inspireren 

om te leven volgens de grondwet die Jahwe heeft gegeven. 

Jezus doet dat op zijn eigen manier. Hij inspireert honderden 

mensen door zijn wonderlijke daden, maar meer nog door de 

liefde en de barmhartigheid die Hij leert en voorleeft. Helaas is 

Hij daarmee een bedreiging voor anderen die zich in hun 

macht bedreigd voelen. Zij maken korten metten met Hem en 

laten Hem op gruwelijke wijze sterven aan het kruis. Maar 

daarmee is het niet afgelopen. Wij leven in een woelige wereld 

met veel onzekerheden. Maar er zijn ook genoeg mooie 

dingen. Zo lezen wij in het boek Jesaja die eeuwenoude 

teksten vol symboliek. Met vermaningen, jazeker, maar meer 

nog met mooie vergezichten voor de toekomst. En is het niet 

hier en nu, dan toch in de toekomst en over de dood heen. Dat 

heeft Jezus van Nazareth in de naam van Zijn Vader, onze 

God, onderwezen. Tweeduizend jaar later geloven wij  dat Hij 

bij ons is. Wij willen ons laten inspireren door de heilige 

Geest, waarover Jezus ons geleerd heeft. En daarom vieren wij 

steeds, vlak voordat een nieuw jaar begint, de komst van Jezus 

Christus in deze wereld.     

              Willem den Boer 
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Maandag 25 december 2017                Lezing; Titus 2: 1-15 

Eerste Kerstdag: Dixit Dominus   Liturgische kleur: wit  

Bij Lucas 2: 1 – 20 Het wordt licht.          
Het wordt Kerstmis en traditioneel zal Gouda weer vollopen met 

honderden mensen die een bijzondere manifestatie willen meemaken. 

Op de Middeleeuwse Markt zal het stadhuis en de omgeving verlicht 

worden met kaarsen en er zal gezongen worden om de fraai verlichte 

kerstboom. Er heerst dan de Scrooge-achtige sfeer van Dickens. Willen 

zij weer iets horen van de engelenzang in de kerstnacht, een vage 

herinnering uit vervlogen tijden?             
Als de kaarsen verflauwen en het gezang verstilt gaat de menigte uiteen 

en bezoekt kerken en bijzondere plaatsen. Zo ook wordt de Sint 

Joostkapel druk bezocht. Een koor gaat de herinnering aan het 

engelenlied verder ophalen, een sonore mannenstem vult de ruimte, het 

orgel jubelt en fijne fluitklanken twinkelen als de ster van Bethlehem. 

Ten slotte klinken de ijle tonen van de harp, hemelse muziek.          
Om tien uur gaat de deur dicht, het wordt stil in de straten, de Markt is 

spookachtig leeg. Alleen de rommel blijft achter, papieren, etensbakjes, 

troep. Een ieder is zijn weg huiswaarts weer gegaan. We gaan over tot 

de orde van de volgende dag.                      

Twintig eeuwen geleden heeft het “Ere zij God” geklonken uit de hemel, 

gezongen door de engelen met als enig publiek de herders. Daarbij zei 

een engel: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat 

het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van 

David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal 

voor jullie een teken zijn: jullie zullen een  pasgeboren kind vinden dat 

in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.”           
De herders vinden in Bethlehem de nederige stal. Een stralende baby in 

de kribbe, een zorgzame moeder Maria en een stoere Jozef, die een 

lange tocht tot een goed einde heeft gebracht en een indrukwekkende 

nacht achter de rug heeft. Het ezeltje staat stil trots te zijn dat hij Maria 

hier naar toe heeft mogen brengen en de os houdt de wacht. Wat een 

ontroerend tafereel. Stilletjes schuiven de herders aan, een paar 

meegelopen schapen plukken wat aan het hooi. Ze vertellen aan Maria 

en Jozef over het engelenlied en gaan dan weer terug. Zij loven God en 

prijzen Hem over alles wat ze gehoord en gezien hebben. Het 

engelenlied zal lang doorklinken.       Veel mensen zijn in Gouda op 

zoek geweest naar de herinnering van dit lied en zeer velen zijn 

doordrongen van de engelenklanken weer naar huis gegaan. Zij zijn de 

luisteraars die het engelenlied weer gaan doorgeven.               Han Bik 
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Dinsdag 26 december 2017   Lezing; Titus 3: 1- 14 

Tweede Kerstdag 

Terug naar de normaliteit 

 

Advent is voorbij. Het Kerstkind is gekomen. Vandaag hebben 

wij vrij, morgen moeten wij weer onze dagelijkse routine 

oppakken, en wordt onze wereld weer normaal. 

Jesaja heeft daar zo zijn eigen gedachten over. In het laatste 

deel van hoofdstuk 62 en het begin van hoofdstuk 63 legt hij 

uit wat normaal is.  

 

Het is normaal als het voedsel waarvoor je hard heb gewerkt 

voor jou is, en niet door een ander wordt toegeëigend.  

Het is normaal als de wijn waarvoor je je hebt ingespannen 

voor jou is, en niet wordt ingepikt door een ander. Dat geldt 

eigenlijk voor alles wat met genot te maken heeft, voor alles 

wat het leven meer dan overleven maakt.  

Het is normaal als de openbare weg vrij van hobbels is, dat je 

nergens je voet hoeft te stoten. 

Het is normaal als God er voor zorgt dat een ieder zijn 

rechtvaardig loon ontvangt. 

Het is normaal als iedereen jouw land en jouw stad gelukkig 

prijzen, omdat God daar bevrijdend werkt. 

Het is normaal als gerechtigheid geschiedt, onder meer door 

dat de mensen die jou naar het leven staan de consequenties 

van hun agressie zelf ondervinden, en jij van hen verlost 

wordt. 

 

Normaliteit, zegt Jesaja, is een gave van God. Na Advent, is 

normaliteit anders dan voorheen.  

 

Als alles normaal wordt, is dat niet gek genoeg? 

 

           Hans Wierenga 


