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Wat betekent het voor mij persoonlijk dat Jezus mens geworden is?
Waarom wachten we ieder jaar op een kindje dat allang geboren is?

Hoe richt ik me op het Licht in donkere dagen?
Wat kan ik leren van de mensen uit de tijd van Jezus’ geboorte?

December is voor veel mensen een drukke maand. Er zijn mensen voor wie dit de 
mooiste maand van het jaar is, terwijl we ook vaak horen dat anderen een hekel 
hebben aan deze donkere dagen voor kerst. Hoe jij december ook ervaart… Wij 
hopen dat je antwoorden vindt op bovenstaande vragen, zodat advent voor jou in 
een ander licht komt te staan.
Het boek Donkeredagenvragen probeert je hierbij te helpen. We stellen je iedere 
dag een prikkelende vraag en we willen je inspirerende en uitdagende antwoor-
den geven vanuit verschillende bijbelgedeelten (overgenomen uit de Herziene 
Statenvertaling). 
Reflectievragen, gebedsideeën, liederen of een extra Bijbeltekst helpen je om de 
tekst praktisch te maken voor je dagelijks leven. We bieden je expres veel ver-
schillende verwerkingsmogelijkheden aan, zodat je kunt kiezen. Op de zondagen 
dagen we je uit met een zogenaamd ‘experiment’ om alvast kennis te maken met 
de vraag van de week.
In dit e-book vind je de links bij het boek, suggesties om het boek in groepen te 
gebruiken en de materialen waarnaar we verwijzen in het boek. Heb je het boek 
nog niet? Zie de inhoudsopgave en de eerste drie dagen om een beetje een indruk 
te krijgen van het boek. 

Het is ons verlangen dat je onder de indruk zult zijn van de betekenis van Jezus’ 
menswording voor je dagelijks leven, zowel in lichte als in donkere dagen. We 
hopen en bidden dat je Advent en Kerst beleeft met het volle zicht op het Licht.

Paulien Vervoorn & Willem J. Ouweneel

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE

1.   TIPS VOOR GROEPEN

2.   ALLE LINKS BIJ HET BOEK

3.   #DTV-DIENST
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Hoe kunnen we het boek integreren in het bestaande kringenwerk? 

 Breng de kerkenraad of oudstenraad op de hoogte, zodat er geen verschillende 
 projecten langs elkaar heen lopen. 

 Mail de huidige kringleiders en leg hun uit hoe het boek ongeveer in elkaar zit. 
 Vraag hen of zij in hun kring willen overleggen om tijdelijk ander materiaal te  
 gebruiken. 

 Overleg of jullie tijdelijk wekelijks bij elkaar willen komen. 

 Organiseer eventueel een bijeenkomst voor de kringleiders om elkaar te 
 inspireren. 

 Regel de aanschaf van het boek. (Neem eventueel contact op voor de mogelijkheid  
 om grote aantallen op te sturen.) 
 
 Vraag eventueel de voorganger en/of de sprekers om een preek te houden  naar 
 aanleiding van de vraag van de week. 
 

Kan ik het boek inzetten voor een tijdelijke kring? 

 Het voordeel van een kring van vier weken is dat nieuwkomers meteen nieuwe 
 mensen leren kennen in de gemeente. 

 Er zijn vaak genoeg mensen die zich liever niet vastleggen voor een jaar, maar 
 wel voor vier weken. 

Wat moet ik als kringleider allemaal plannen? 

 Zodra iedereen een boek heeft, kun je al beginnen. 

 Neem wel tijdig contact op met andere kringleiders als je met elkaar een   
 alternatief kerstdiner wilt organiseren. 

 Bekijk ook alvast het ‘spel’ bij zondag 4. Wil je dit met elkaar spelen of bij een 
  groep senioren? 

Hoe kan ik het boek gebruiken in mijn kring? Een aantal suggesties:

 Op de eerste avond heb je waarschijnlijk nog maar weinig leesstof achter de rug.  
 De vragen bij maandag na 1e adventszondag geven waarschijnlijk al heel  wat  
 gespreksstof. 

 Lees eventueel de vragen door van week 1 en bekijk zonder de antwoorden te  
 lezen hoever je komt met het formuleren van een antwoord. Grote kans dat je deze 
 week anders gaat kijken naar de gegeven antwoorden. 

 Bespreek een aantal extra vragen:  
     Aan het einde van de adventsperiode heb je 24 redenen opgeschreven om de 
     Heer te aanbidden. Tot hoeveel redenen kom je nu met elkaar? 
     Waar aanbid je de Heer voor als je aan zijn menswording denkt? 

 Bespreek de vraag van woensdag: ‘Wat zou jij antwoorden op de vraag wat de 
 Zoon van God deed voordat Hij mens werd?’ 

Extra bespreektips voor zondag 1

 Spreek met elkaar af of je cadeautjes geeft of dat je kiest voor andere vormen:  
 bidden voor elkaar, een extra afspraak plannen, een Bijbeltekst aan de ander 
 geven en vertellen waarom, etc. 

 Iedereen legt bij binnenkomst de ingepakte cadeautjes (met naam) in een mand.  
 De gespreksleider begint met het pakken van een cadeautje en geeft dat aan de  
 persoon wiens naam op het cadeautje staat. Deze persoon pakt het uit en vertelt  
 na het uitpakken wat zijn gedachten zijn bij dit cadeautje. De persoon die het ge 
 kocht heeft, vertelt waarom hij dit gekocht had voor de ander. 

 Iedereen legt bij binnenkomst de ingepakte cadeautjes (met naam) in een mand.  
 De gespreksleider begint met het pakken van een cadeautje en geeft dat aan de  
 persoon wiens naam op het cadeautje staat. Hij vertelt hoe hij de ander heeft leren  
 kennen. Daarna pakt de ander het cadeautje uit. 

 Iedereen neemt een onverpakt cadeautje (zonder naam) mee en houdt ditbij zich.  
 De gespreksleider begint en geeft zijn cadeautje aan de persoon wiens lootje hij  
 getrokken had met een uitleg erbij. Deze persoon reageert en geeft zijn eigen 
 cadeautje aan de volgende persoon. 
  

1 .  Tips voor groepen
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1.

2.

Variatietips:

 De persoon die het cadeautje gekocht had, bidt –na het uitpakken- voor deze 
 persoon. 

 Spreek na een paar cadeautjes af wie voor wie bidt, zodat er uiteindelijk voor 
 iedereen gebeden is (zonder dat iedereen per se hoeft te bidden). 

Bij zondag 2:
 
 Maak foto’s van de momenten waarop je moet wachten en deel die met elkaar. 

Bij kerst:

 Bekijk hier een aantal voorbeelden van kaartjes aan God van een aantal anderen:  
 http://www.puurvandaag.nl/kerstkaartjes-aan-god/

1.

1.

Je kunt op elke regel klikken. 
Als je dat doet, opent de link zich in je browser: 

 Bij zondag 1: www.lootjestrekken.nl 

 Bij maandag na 1e advent: Crashmob ‘Daar kun je mee thuiskomen’ 
 https://www.youtube.com/watch?v=nq1fFVonUGw&feature=youtu.be 

 Bij zondag 2: Advent (Spirit Juice Videos)
 https://www.youtube.com/watch?v=WcravEG2ATE 

 Bij maandag na 2e advent: Mary did you know (Pentatonix) 
 https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE 

 Bij donderdag na 3e advent: Filmpjes van Wilkin van de Kamp 
 http://youtu.be/Li0wDNCGH88

 Bij kerst: Kerstkaartjes aan God 
 http://www.puurvandaag.nl/kerstkaartjes-aan-god/ 
 

2. Alle l inks bij het boek
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Idee voor (zondagse) samenkomst

‘Waanzinnig! Ik moest over vragen nadenken waar ik nog nooit over nagedacht had…’ 
Het was zomaar een reactie na de eerste #DTV-dienst in Woerden: gemeenteleden le-
verden vragen in en een panel beantwoordde deze vragen tijdens een zondagse samen-
komst. Wanneer een heel aantal kringen met Donkeredagenvragen aan de slag gaat, past 
een #DTV-dienst prima tijdens een van de samenkomsten. 

 

Waarom een #DTV-dienst (=Durf te vragen)?

 Vragen mogen gesteld worden! De samenkomst hoeft niet alleen gericht te zijn 
 op het geven van antwoorden, maar mag ook ruimte bieden voor het stellen van  
 vragen.

 Het houden van een monoloog (of een interactieve preek) is niet de enige 
 manier om een boodschap over te brengen. In de Joodse traditie is het zeer 
 gebruikelijk om samen op zoek te gaan naar antwoorden door elkaar vragen 
 stellen. Kijk trouwens maar eens naar de hoeveelheid vragen die Jezus zelf ook  
 stelde!

 Je gaat in op vragen die er bij de hoorders leven. De kans is groot dat anderen 
 dezelfde vraag hebben.

 Bij het bespreken van verschillende vragen zitten er altijd wel een paar vragen bij 
 die aanspreken.

 Tieners en jongeren worden uitgedaagd om hun vragen in te leveren.

 Er komen onderwerpen langs die in een preek niet zo snel aan bod komen. 

3. #DTV-dienst

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hoe?

 Geef de mogelijkheid om van tevoren vragen in te leveren via Facebook of per  
 mail.

 Geef als richtlijn het beginnetje van de vraag, bijv. ‘Hoe ga ik om met ….? En ‘Hoe 
 zit het met ….?’ 

 Je kunt ervoor kiezen om de vragen algemeen te houden. Een andere mogelijkheid  
 is om vragen tijdens de kringen op te sparen voor een #DTV-special naar 
 aanleiding van de adventsperiode. 

 Cluster zo mogelijk wat vragen en wissel deze af met liederen. 
     Denk ook aan liederen die ingaan op vragen (voorbeelden: Opw. 677, 737, 738,  
     Psalmen).
     Of denk aan liederen die ingaan op de grootheid van God om te benadrukken  
     dat niet al onze vragen beantwoord worden. 
     Laat eventueel van tevoren verzoeknummers indienen. 

 Beantwoord met meerdere mensen de vragen om het geheel afwisselend te 
 houden, bijvoorbeeld de voorganger, een oudste, een jongerenwerker en een 
 spreker.

 Kom van tevoren bij elkaar om af te stemmen wie welke vragen beantwoordt.

 Bespreek zo kort, maar krachtig mogelijk het antwoord op de vraag én zorg voor  
 een praktische toepassing. Paulien liet uiteraard haar IKEA-structuur op ieder 
 antwoord los:
     Een inspirerend intro (Denk bijvoorbeeld aan een anekdote, een dilemma of een  
     vraag waarbij een reactie verwacht wordt)
     Een krachtige kern (Geef een duidelijk antwoord op de vraag zonder zijpaden te  
     bewandelen)
     Echt?! (Ga in op de tegenargumenten van de hoorders die je als het ware ‘Echt?!’  
     hoort en ziet roepen…)
     Rond af met een appellerende afsluiting (Geef bijvoorbeeld een praktische tip  
     mee)

 Zorg voor een presentator die de vragen aan elkaar kan praten en de interactie  
 met de zaal kan zoeken. 

 Spreek van tevoren af of jullie als sprekers elkaar aanvullen of niet. 

 Vraag iemand om de opstelling een beetje talkshowachtig te maken. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

http://www.geloofwaardigspreken.nl/product/geloofwaardig-spreken/
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GEBEURTENIS GEDACHTE  GEVOEL  GEDRAG 

Ik moet wachten op iemand  Ik denk dat de ander niet Ik schiet in de stress. Ik ga de activiteit van de 
die niet terugmailt. in actie komt.  ander overnemen. 
    

Ik wacht op een concert Ik denk vooruit aan wat Ik verkneuter me. Ik ga lekker onderuit hangen.
  komen gaat.  
    
 

    

Dit G-schema sluit aan bij een aantal boeken van Paulien Vervoorn (o.a. Hartelijk getalenteerd en Geloofwaardig Spreken). 
Dit schema mag gekopieerd worden, mits er geen veranderingen in aangebracht worden. 

@waardigspreken 

facebook.com/GeloofwaardigSpreken
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4. Bij zondag 2: G-schema

Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt regelmatig het G-schema gebruikt om anders 
tegen situaties aan te kijken. Kortgezegd heb je naar aanleiding van een gebeurtenis 
bepaalde gedachten. Deze gedachten bepalen je gevoelens. Je gevoelens bepalen je gedrag. 
De verandering zit ‘m dus in je denken, zodat je ook anders gaat voelen en ander gedrag 
gaat vertonen. 

Hieronder staat een voorbeeld van de man met één talent (zie de gelijkenis van de talenten 
in de Bijbel: Mattheüs 25). De gebeurtenis blijft hetzelfde. Maar als de man een andere 
gedachte (groen) gehad zou hebben, zou de gelijkenis er heel anders uitgezien hebben. In 
het tweede voorbeeld zie je hoe je dit schema kunt toepassen op een situatie van jezelf. 
Hoe kun jij jouw negatieve gedachten vervangen? 
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Zeg jij er iets 
van als anderen 

roddelen? 

6. Bij zondag 4: Vragenkaartjes

Leer jij graag 
van andere 

mensen?

Roddel jij 
weleens? 

Kunnen andere 
mensen iets van 

jou leren? 

Twijfel jij 
weleens of God 

jou vergeet? 

Probeer jij weleens 
te begrijpen wie 

Jezus is? 

Geloof jij dat God 
een wonder in jouw 

leven kan doen? 

Voel jij je 
weleens alleen 

staan? 

Zou je een keer een 
engel willen zien?

Heeft een droom 
jou weleens een 

keer iets duidelijk 
gemaakt? 

Beoordeel jij 
mensen in termen 

van rechtvaardig of 
niet-rechtvaardig?

Vind jij jezelf 
vroom?

Zie jij jezelf als 
aanbidder? 

Ben jij enthousiast 
om anderen te 

vertellen over Jezus? 

Vind jij het 
belangrijk om 

Jezus te aanbidden? 
Hecht je 

waarde aan 
status? 

Stel je voor dat jij in een 
groep gevraagd wordt om de 

Heer hardop te aanbidden. 
Zou je dat dan doen?

Zou jij je thuis 
voelen in een 

groep herders? 
Kniel jij in gedachten 
weleens neer bij Jezus 

in de kribbe? 

Heb jij je hart 
aan Jezus 
gegeven? 

Zie jij Jezus als 
de Eigenaar van 

jouw leven?
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76 Woensdag Hoe kan het Licht in míjn leven opgaan?
80 Donderdag Hoe richt ik me in het donker op het Licht? 
84 Vrijdag  Wat als woorden niet meer troosten als ik  

door een donkere periode ga? 
88 Zaterdag Kan ik vandaag ook nog door een ster geleid worden? 

  WEEKTHEMA 4: WAT KAN IK LEREN VAN DE  
‘HOOFDROLSPELERS’ UIT DE STAL?

92 ADVENTSZONDAG 4: NEE, TJA, JA

96 Maandag  Wat kan ik leren van de heel verschillende reacties  
van Zacharias en Maria als Gabriël hen bezoekt? 

100 Dinsdag   Wat kan ik leren van de manier waarop Maria  
Jezus ter wereld brengt? 

104 Woensdag Wat kan ik leren van de ‘rechtvaardige’ Jozef? 
108 Donderdag  Wat kan ik leren van de herders in de velden van  

Bethlehem? 
112 Vrijdag  Wat kan ik leren van die vreemde oosterse  

sterrenwichelaars? 
116 Zaterdag Wat kan ik leren van de os en de ezel in de kerststal? 

120 KERST: EEN ALTERNATIEF KERSTDINER 

125 Over ons

INHOUDS
OPGAVE

 WEEKTHEMA 1: WAAROM WERD GOD MENS? 
08 ADVENTSZONDAG 1: DONKEREDAGENCADEAUTJES

12 Maandag Waarom moest God mens worden? 
16 Dinsdag  Wie en waar was Jezus voordat Hij mens werd?
20 Woensdag Wat deed de Zoon van God voordat Hij mens werd? 
24 Donderdag Wat kostte het de Zoon van God om mens te worden? 
28 Vrijdag Waarom moest Jezus een moeder hebben? 
32 Zaterdag Was de pasgeboren Jezus eigenlijk een ‘gewone’ baby? 

 WEEKTHEMA 2: WAAR WACHT IK OP?  
36  ADVENTSZONDAG 2: WACHTEN IS… 

40 Maandag  Hoe kun je in de adventstijd wachten op een  
kindje dat al tweeduizend jaar geleden geboren is? 

44 Dinsdag  Waarop wachtten de apostelen in Handelingen 1? 
48 Woensdag Waarop wachten wíj nu precies? 
52 Donderdag  Wachten klinkt zo passief. Kunnen we ondertussen  

niet iets doen? 
56 Vrijdag  Kunnen wij ervoor zorgen dat de nieuwe wereld  

een beetje sneller komt? 
60 Zaterdag  Hoe kun je nu gaan zitten wachten op de  

ondergang van Gods vijanden?! 

 WEEKTHEMA 3: WAAR IS JEZUS IN MIJN DONKERE DAGEN? 
64 ADVENTSZONDAG 3: LICHT IN HET DONKER 

68 Maandag Dikke duisternis, en toch licht! Hoe kan dat? 
72 Dinsdag   Is het wel realistisch dat door één Kind het licht  

in de hele wereld opgaat? 
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Donkeredagencadeautjes  

‘Zeven tips om de donkere dagen door te komen’
‘Recepten voor de donkere dagen’ 
‘Voorkom winterinbraak tijdens de donkere dagen’ 
‘Meer zelfdodingen in de donkere dagen’ 
Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt de woorden ‘donkere dagen’ 
wel ergens tegen in de krant, de supermarkt of de (social) media. En bijna 
nooit wordt daar overigens iets gezelligs mee bedoeld. Het is in deze tijd 
immers vaak donker, koud, nat en guur. Alleen mensen die van gesloten 
gordijnen en van kaarsjes houden, worden blij van de donkere dagen. 
Laten we eerlijk zijn, december is niet enkel een maand van gezelligheid 
en intens genieten van het verwachten van Jezus’ komst op aarde. Juist 
rond Kerst kunnen gedachten en gevoelens bovenkomen die te maken 
hebben met gemis, eenzaamheid, verdriet, sociale verplichtingen en 
ingewikkelde familierelaties. Toch staan we juist in deze donkere dagen 
stil bij het Licht, bij Jezus zelf. We hoeven immers geen wintertypes te 
zijn om ons te verheugen in het Licht dat Hij brengt: Licht in ons leven én 
in de levens van anderen. 
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Lees je dit boek alleen?  
Ken jij iemand die wel een lichtpuntje kan gebruiken in deze donkere 

dagen?  Ga eens langs en neem een kaars mee. Maak er iets speciaals van 

door er iets creatiefs van te maken. Kies een kaars uit op dikte, vorm, kleur, 

enzovoort die iets symboliseert van de persoon of zijn of haar situatie. Zo’n 

kaars zou weleens een heel bijzonder lichtpuntje kunnen zijn tijdens de 

donkere dagen! 

Lees je dit boek met elkaar?   
De geheimzinnigheid rond het trekken van lootjes hoort helemaal bij 

december. We koppelen dit al snel aan de Sint, maar de persoonlijke 

aandacht voor elkaar die bij het lootjes trekken hoort, past natuurlijk ook 

helemaal bij de kerstgedachte. 

Trek daarom met elkaar lootjes, zodat je de komende tijd iets extra’s kunt 

doen voor elkaar. (Tip: is niet iedereen aanwezig op de kringavond? Trek 

een lootje via www.lootjestrekken.nl.)

Bid tijdens deze periode voor deze persoon of stuur eens een (anoniem) 

kaartje. Koop een kleinigheidje dat je bij deze persoon vindt passen naar 

aanleiding van de gesprekken die ontstaan tijdens deze ‘donkeredagentijd’. 

Spreek nu alvast met elkaar af wanneer en hoe je de cadeautjes aan elkaar 

overhandigt: verpakt of onverpakt, met of zonder naam erop. (Kijk voor 

extra tips in het e-book). 
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Waarom moest God mens worden? 01  MAANDAG  
 JOHANNES 1:1-18  

1  In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was 
God.

2 Dit was in het begin bij God. 
3  Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen 

ding gemaakt dat gemaakt is.
4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5  En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet 

begrepen. 
6 Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.
7  Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen 

door hem geloven zouden.
8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.
9  Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.
10  Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld 

heeft Hem niet gekend.
11  Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12  Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gege-

ven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13  die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een 

man, maar uit God geboren zijn.
14  En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij 

hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggebo-
rene van de Vader), vol van genade en waarheid.

15  Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: 
Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17  Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er 

door Jezus Christus gekomen.
18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot 

van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

We weten niet op welke datum Jezus geboren is. Maar dat we het van 
oudsher vieren in de donkerste tijd van het jaar is begrijpelijk, omdat we 
juist in het donker denken aan zijn licht. Eén profetie over de geboorte 
van de Messias begint zo: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een 
groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, 
over hen zal een licht schijnen’ (Jes. 9:1). De wijzen uit het Oosten wisten 
van de geboren koning der Joden door de opvallende ster die ze waar-
namen (Mat. 2). En toen de engel verscheen om de herders de geboorte 
van Jezus te verkondigen, werden ze omschenen door Gods heerlijkheid.
Ook Johannes vertelt over het licht dat onze wereld is binnengekomen. 
Hij noemt Jezus het ‘Woord’, en wel omdat Hij de diepste gedachten 
van God verwoordt. Dat kán Hij doordat Hijzelf God is: God de Zoon. Hij 
is mens geworden en onze duistere wereld binnengekomen; dat is de 
wereld die in de greep is van de duistere machten: zonde, dood en duivel. 
Als antwoord op de dood was Jezus het leven zelf. Als antwoord op de 
duisternis was Jezus het licht zelf: ‘In het Woord was het leven en het 
leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, 
en de duisternis heeft het niet begrepen’ (vs. 4-5).
Dit woord ‘begrepen’ betekent dat de duisternis het niet heeft kunnen 
vatten, maar ook dat zij het licht niet in de greep heeft kunnen krijgen. 
Waar het licht verschijnt, moet de duisternis wijken. Jezus zei dat Hij het 
‘Licht van de wereld’ is (Joh. 8:12; 9:5). Maar Hij zei tegen zijn volgelin-
gen dat zij óók ‘licht van de wereld’ zijn (Mat. 5:14). Nu Jezus naar de 
hemel is teruggekeerd, zijn het de gelovigen die als lichten de duisternis 
moeten verdrijven: ‘kinderen van God, smetteloos te midden van een ver-
keerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld’ 
(Filp. 2:15). Jezus is als het licht in de wereld gekomen om miljoenen 
andere lichten aan te steken (Ef. 5:8). Dat is advent: lichtjes zijn in een 
duistere wereld.
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Het licht moest gaan schijnen om de geestelijke 
duisternis in deze wereld te verdrijven.

Schrijven
Hoe kijk jij naar de donkere dagen voor Kerst? Waar zie je het  

meest tegen op? 

Wat kun je doen (of laten) om de adventsperiode bewuster te beleven? 

Luisteren 
Bekijk op YouTube de crashmob van Daar kun je mee thuiskomen. (Zoek op 

Crashmob en Ik wil je zien.) 

De boodschap van het filmpje is helder: zonder licht op de fiets gebeuren er 

ongelukken. 

Zoiets zegt Johannes eigenlijk ook: zonder Licht wordt het een puinhoop. 

Zonder Jezus en zonder christenen zou de wereld in de macht van zonde, 

dood en duivel blijven. 

Wat betekent dit concreet voor jou? 

Wat merk jij van die ‘duistere wereld’ om je heen? 

Welke overeenkomsten en verschillen zie je nog meer tussen de campagne 

van de crashmob en de boodschap van het Evangelie? 

Bidden
Als ik eerlijk ben, hoor ik liever een boodschap over uw licht in plaats van 

een boodschap over duisternis met woorden als zonde, dood en duivel. 

Maar juist tegen deze donkere achtergrond steekt uw licht nog meer af! 

Ik ben ontzettend blij met U als het Licht van de wereld, Jezus. Zonder U 

zou alles donker zijn in de wereld en in míjn wereld. Dank U dat U licht 

gebracht hebt in mijn leven, en nóg brengt, en dank U dat U ook ons het 

licht van de wereld noemt. Ik bid dat ik dat vandaag op deze manieren in 

de praktijk breng: …

Aanbidden
De komende dagen en weken nodigen wij je uit om naar aanleiding 

van het thema één punt op te schrijven dat voor jou aanleiding is om 

Jezus te aanbidden. Wij beginnen steeds met een voorbeeld en daarna 

mag je het zelf aanvullen. Op deze manier heb je aan het einde van 

deze adventsweken een persoonlijk refrein van het lied Komt laten wij 

aanbidden! 

Komt, laten wij aanbidden, want U hebt gewonnen van het duister.

Komt, laten wij aanbidden, want …
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01  DINSDAG  
 JOHANNES 17  

1  Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, 
het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U ver-
heerlijkt,

2  zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven 
geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, 
en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij 
gegeven hebt om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U 
bezat voordat de wereld er was.

6  Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld 
gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben 
Uw woord in acht genomen.

7  Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan 
komt.

8  Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij 
hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van 
U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.

9  Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij 
gegeven hebt, want zij zijn van U.

10  En al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij; en Ik ben in 
hen verheerlijkt.

11  En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik 
kom naar U toe. Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in 
Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.

12  Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw Naam. Hen 
die U Mij gegeven hebt, heb Ik bewaard en niemand uit hen is verloren 
gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de Schrift vervuld wordt.

13  Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten 

volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.
14  Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat 

zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
15  Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart 

voor de boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld 

gezonden.
19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord 

in Mij zullen geloven,
21  opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook 

zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezon-
den hebt.

22  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij 
één zijn, zoals Wij Eén zijn;

23  Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld 
erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt 
liefgehad.

24  Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, 
opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij 
hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

25  Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U 
gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.

26  En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, 
opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.
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Jezus was van eeuwigheid de Zoon die bij de Vader 
was.

Wie en waar was Jezus voordat Hij mens werd?

Wat is eigenlijk een groter wonder, een dode die weer levend wordt (Pa-
sen), óf God die mens wordt (Kerst)? We moeten Kerst niet onderschat-
ten. Het gaat niet om zomaar die bijzondere baby in de kribbe, het gaat 
om het ‘Woord’ dat ‘vlees’ geworden is, zagen we gisteren (Joh. 1:14). 
Van eeuwigheid waren daar God de Vader, God de Zoon en God de Heilige 
Geest. De Zoon heette toen nog niet ‘Jezus’, want dat is de naam die Hij 
draagt als mens (vgl. Mat. 1:21; Luk. 2:21). Maar het was wel dezelfde 
persoon! Een persoon die van eeuwigheid bestaan heeft, en op Gods tijd 
mens geworden is, om voor eeuwig God én mens te blijven.
Er wordt ons over die voorbije eeuwigheid verteld dat de Zoon ‘aanlag’ 
in de schoot van de Vader, zoals bij een oosterse maaltijd de eregast 
aanligt in de schoot van de gastheer (Joh. 1:18). Johannes citeert ook 
Jezus, die zelf zei: ‘U hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging van de 
wereld’ (17:24). Van eeuwigheid hebben God de Vader en God de Zoon 
elkaar liefgehad! Daar hoort de liefde van de Heilige Geest ook bij (vgl. 
Rom. 15:30). En in die eeuwige liefde binnen de Godheid wil Jezus ook 
ons welkom heten! Dat is ongelooflijk bijzonder.
Waar hebben Vader en Zoon het in die eeuwigheid over gehad? In ieder 
geval over de schepping die God door de Zoon tot stand zou brengen én 
over de noodzaak om de straks in zonde gevallen schepping te verlossen. 
Stel je voor: al vóórdat de wereld geschapen was, hebben Vader en Zoon 
over die verlossing van de wereld gepraat! Petrus spreekt immers over 
Christus als een ‘smetteloos en onbevlekt Lam’, ‘gekend vóór de grond-
legging van de wereld’ (1 Petr. 1:19-20). Met Kerst zegt Jezus: ‘Slachtof-
fer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam 
gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet be-
haagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom (…) om Uw wil te doen, o God’ (Hebr. 10:5). 
Dáár denken we in de adventstijd aan: God wordt mens, om als mens het 
offer voor de zonde te worden, zodat de wereld weer Góds wereld wordt! 
Daar word je stil van.

Schrijven 
Wat is Jezus’ top-5 aan gebedspunten in Johannes 17 die Hij voorlegt aan 

zijn Vader? Noteer eens een aantal én bedenk welke gebedspunten jij 

tijdens deze adventsperiode kunt toepassen in jouw eigen gebed. 

Jezus’ gebedspunten     Mijn gebedspunten: 

1. 
2. 
3.

4.

5.

Bidden 
Lieve Vader, ik word stil als ik eraan denk dat U uw Zoon naar de wereld 

stuurde om mens te worden. 

Lieve Zoon, dank U dat U mij meeneemt richting de Vader en de Geest. Wat 

ongelooflijk bijzonder dat U mij opneemt in de eenheid die U vormt met de 

Vader en de Geest. 

Lieve Geest, dank U dat we niet alleen Kerst en Pasen mogen vieren, maar 

ook Pinksteren. Ik dank U dat ik mag weten dat U in iedere gelovige wilt 

wonen. Dank U dat U van eeuwigheid leeft en dat U ook in mij leeft. Dank 

U voor uw liefde! 

Aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden, want U bent liefde.

Komt, laten wij aanbidden, want … 
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Prikkelende vragen en inspirerende  
antwoorden voor advent
 
Wat betekent het voor mij persoonlijk dat Jezus mens geworden is?
Waarom wachten we ieder jaar op een kindje dat allang geboren is?
Hoe focus ik me op het Licht in donkere dagen?
 
In dit boek vind je mogelijkheden om een periode apart te zetten 
voor verdieping en reflectie. Diverse thema’s komen langs die te 
maken hebben met de menswording van Jezus, donkere dagen in 
je leven en de Heer verwachten. Je kruipt in de huid van de mensen 
die leefden in de tijd van Jezus’ geboorte. De vragen en antwoorden 
willen je inspireren en uitdagen in je dagelijks leven.
Paulien Vervoorn en Willem J. Ouweneel hopen dat je kerst en  
advent op een nieuwe manier gaat beleven met het volle zicht op  
het Licht. 
 
Inclusief reflectievragen, gebedsideeën, liederen,  
leessuggesties, creatieve zondagsexperimenten en downloads.
Geschikt voor individueel gebruik en voor groepen.
 
Paulien Vervoorn (1978) is spreker en begeleidt anderen in geloof-
waardig (s)preken. Daarnaast coacht ze bij vragen over identiteit  
en het maken van passende keuzes.
Willem J. Ouweneel (1944) is emeritus hoogleraar in de theologie  
en preekt en spreekt in vele plaatsen in binnen- en buitenland.
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Paulien Vervoorn

Ik ben coach en trainer voor mensen die geloofwaardig willen (s)preken en met impact 
een boodschap willen doorgeven. Naast het coachen en trainen kom ik in veel kerken, 

op conferenties en vrouwendagen om te (s)preken over allerlei onderwerpen.

Ik ben auteur van Hartelijk getalenteerd, Geloofwaardig Spreken, Wandelen & genie-
ten met God en initiator van de scheurkalender Dagelijks Vers.

Willem J. Ouweneel 

Ik ben emeritus hoogleraar in de theologie, ik preek en ik spreek in vele plaatsen en 
enkele landen, en ik heb heel wat boeken geschreven over onderwerpen op het gebied 
van Bijbel en wetenschap. Mijn meest recente boeken in het Nederlands zijn de twaalf 
delen van mijn Evangelisch Dogmatische Reeks en mijn Snoertrilogie (Een snoer van 

vrouwen, Een snoer van klanken en Een dubbelsnoer van licht).
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VEERTIGVRAGENTIJD
Veertig prikkelende vragen en inspirerende 
antwoorden voor de veertig dagen voor Pasen

Waarom legde Jezus zoveel nadruk op het lijden?
Hoe raak ik (nog) meer onder de indruk van Jezus’ lijden?
Wat is de impact van het lijden van Jezus in mijn eigen 
leven? 

In dit boek vind je mogelijkheden om een periode apart te  
zetten voor verstilling, verdieping en reflectie. De veertig  
vragen en antwoorden zijn gebaseerd op Lukas 9-23 en willen 
je inspireren en uitdagen in je dagelijks leven. 
Willem J. Ouweneel en Paulien Vervoorn hopen dat je het lijden 
en sterven van Jezus op een nieuwe manier gaat beleven.  

Inclusief reflectievragen, gebedsideeën, liederen, leessug-
gesties, creatieve zondagsexperimenten en downloads. 
Geschikt voor individueel gebruik en voor groepen. 

Willem J. Ouweneel (1944) is emeritus hoogleraar in de theo-
logie en preekt en spreekt in vele plaatsen en landen. 
Paulien Vervoorn (1978) is spreker en coacht en traint anderen 
in het (s)preken. Daarnaast coacht ze bij vragen over identiteit 
en het maken van passende keuzes.
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KLIK HIER

Heb je vragen waar je niet uit komt?
Wil je een ervaring over een experiment met ons delen?

Heb je extra suggesties bij het boek?
Wil je (een van) ons uitnodigen voor een (s)preekbeurt?

Neem gerust contact met ons op!

www.geloofwaardigspreken.nl
paulien@geloofwaardigspreken.nl

www.facebook.com/paulienvervoorn
www.twitter.com/paulienvervoorn

www.willemouweneel.nl
info@willemouweneel.nl

www.facebook.com/willemouweneel
www.twitter.com/wjouweneel 

10. Contact

http://www.geloofwaardigspreken.nl/product/veertigvragentijd/
http://www.geloofwaardigspreken.nl/product/veertigvragentijd/
mailto://info@paulienvervoorn.nl
http://www.geloofwaardigspreken.nl/
mailto:paulien%40gelofwaardigspreken.nl?subject=
https://www.facebook.com/paulienvervoorn
https://twitter.com/paulienvervoorn
http://www.willemouweneel.nl
mailto:info@willemouweneel.nl
mailto://info@willemouweneel.nl
https://www.facebook.com/willemouweneel
https://twitter.com/wjouweneel

