Adventskalender 2022

Aan tafel!
Plek voor iedereen

Vooraf
Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor
iedereen’. Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte
van Jezus. Hij nodigt ons ook nu uit om elke dag dicht bij Hem
te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt.
In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn
tafel is plek voor iedereen.
Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met
liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag
een stapje dichter bij Kerst.
Een goede en gezegende adventstijd gewenst!
Volg de adventskalender ook online
via petrus.protestantsekerk.nl/advent.
Hier vind je extra video’s, gebeden en liederen.

Mijn leven til ik, God, naar U omhoog,
op U vertrouw ik.
Lied 432a,
naar Psalm 25:1-2
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Thema’s per dag
Zondag: Voormoeders van Jezus
Op zondag staan de vrouwen centraal die in Jezus’ voorgeslacht
een rol spelen: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vrouwen die
in de ogen van mensen niet belangrijk zijn, dus waarom noteert
Matteüs juist hen in zijn geslachtsregister?
Maandag: Voorvaders van Jezus
Na de vrouwen van zondag, staan op maandag de ‘voorvaders’
van Jezus centraal: Salomo, David, Boaz en Jakob.
Dinsdag: Een God van recht
Op dinsdag lezen we uit de profetische vergezichten van Jesaja.
De verhalen over maaltijden in dit bijbelboek gaan verder dan
‘gezellig tafelen’.
Woensdag: De psalmen centraal
Ook in de psalmen vinden we volop beelden van de maaltijd.
Wat vertellen deze beelden ons over Gods nabijheid?
Donderdag: Getuigen van Jezus’ geboorte
Op donderdag kijken we naar de mensen rondom de geboorte
van Jezus: Zacharias, Maria, de herders en Jozef. Wat hebben zij
ons te melden over Gods nabijheid, Gods nodiging?
Vrijdag: Eten met God
Op vrijdag staan opnieuw bijbelgedeelten over ‘de maaltijd’
centraal. God zoekt ons op: Hij gaat met ons aan tafel, en geeft
ons te eten.
Zaterdag: Adventsliederen
Op zaterdag lezen we steeds een adventslied, gekoppeld aan een
passend bijbelgedeelte.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk.
Lied 388:1

Beluister dit lied op
petrus.protestantsekerk.nl/vooriedervanons

Zondag 27 november 2022 - Eerste Advent
Lezen: 2 Samuel 11:14-27, Matteüs 1:6

De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld,
en ze treurde om haar echtgenoot.
2 Samuel 11:26

Gebroken identiteit - Batseba, de vrouw van Uria
Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet?
In veel niet-westerse culturen is het kennen van elkaars (stam-)
achtergrond heel belangrijk: het stempelt je herkomst en daarmee
ook je betrouwbaarheid. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Heel
opmerkelijk is het daarom dat er in Jezus’ stamboom vrouwen
staan met een bijzonder moeilijke achtergrond. Bij hen willen we
de komende zondagen tot en met Kerst stilstaan. Vandaag de
vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een
vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken
met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar
verhaal. #MeToo. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending
en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

Heer onze God,
Dank dat uw Zoon naar deze aarde kwam
in een familiegeschiedenis van gewone mensen.
Van gebroken mensen.
Van vrouwen zonder naam.
Heer, wees aanwezig bij hen
die denken dat ze niet van waarde zijn.
Geef hen betekenis in U.
Mogen ook wij voor hen tot extra zegen zijn
in deze komende tijd.
Om Jezus’ wil. Amen

“De opvangcentra in Griekenland zijn
detentiecentra geworden. Die staan
er al zeven jaar. Kinderen groeien
daar op, worden daar volwassen
en kunnen vrijwel niets doen. De
uitzichtloosheid druipt er vanaf.”
Goos Minderman, voorzitter Churches
Commission for Migrants in Europe

maandag 28 november 2022
Lezen: 1 Koningen 3:5-15

‘Vraag wat je wilt’, zei God, ‘Ik zal het je geven.’
1 Koningen 3:5b

Salomo: ‘Vraag wat je wilt’
‘Tafeltje dek je, ezeltje strek je.’ Zo zou je de zonderlinge woorden
van God kunnen verstaan, die Salomo in zijn droom te horen krijgt.
‘Vraag wat je wilt’, zei God, ‘Ik zal het je geven.’ Zo kan het er in
sprookjes van Grimm aan toegaan. Maar daarop trakteert de Bijbel
ons toch niet? We moeten door de vorm naar de boodschap.
Salomo vraagt: ‘Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat
ik uw volk kan besturen.’ Ofwel: God, leer mij luisteren! Uit het
verhaal blijkt hoezeer God die woorden waardeert. Daarmee zet
de grote voorvader van Jezus de toon. Dit verhaal verwijst naar
Psalm 2. Israël als zoon van God te midden van de volkeren.
En Salomo op zijn beurt als de grote vertegenwoordiger van Israël.
Toegerust met een ongekende macht.
Wat zouden wij wensen als we zo’n prachtig Goddelijk aanbod kregen?

dinsdag 29 november 2022
Lezen: Jesaja 1:11-17

Wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen?
Jesaja 1:12b

Ons goede gedrag
Dat wij in verdrietige tijden leven is bekend. En de woorden van
Jesaja sluiten daarbij aan. Wij moeten ons, net als de leiders van
Sodom en het volk van Gomorra, zijn woorden aantrekken: ‘Ik heb
een afschuw van jullie feesten … ze hinderen Mij, ik kan ze niet
langer verdragen.’ ‘Ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet.”
Daar zitten we met ons goede gedrag. Professionele (kerst-)
feestvierders. ‘Leer goed te doen.’ Bedremmeld, beschaamd staan
we terzijde. Met ons boompje, ons konijn, onze kersttafel.
We krijgen op ons ‘sodom’-mieter. Het liegt er niet om. Maar
Jesaja zou Jesaja niet zijn als hij niet zou vervolgen: ‘Al zijn je
zonden als scharlaken, ze worden wit als sneeuw.’
Welke conclusie zou je kunnen trekken uit onze manier van kerstfeest
vieren, thuis en in de kerk?

U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Psalm 16:11

woensdag 30 november 2022
Lezen: Psalm 23

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn
hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Psalm 23:5

Eindelijk thuis
Zorgeloos wandelen door het gras, langs kabbelend water. ‘De Ene
is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’, zeg je. Zo goed kan het
leven zijn. Maar dan verandert het pad. Steeds dieper zak je af, tot je
uiteindelijk geen hand voor ogen meer ziet. Je komt in een donker
dal terecht. Dat betekent onveiligheid, en vijanden op de loer. Het
ontbreekt je aan heel veel. ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, U
bent bij mij’, bid je. En: ‘U nodigt mij aan tafel.’ En dan is er plots die
tafel, in Gods huis. Na al je omzwervingen mag hier je ziel op adem
komen. Hier ben je meer dan welkom. Eindelijk ben je thuis.
Stel je dat ‘(t)huis’ eens voor. Hoe kunnen we zo’n plek voor elkaar zijn?

donderdag 1 december 2022
Lezen: Lucas 1:68-79

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het
stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen.
Lucas 1:78

Zacharias
Een rabbijn zei eens: ‘Als mijn zoon iets gestolen heeft, kan ik
twee dingen doen. Ik kan tegen hem zeggen: Jij bent een dief,
je deugt niet. Dan vervloek ik hem. Ik kan ook mijn hand op zijn
hoofd leggen en zeggen: Jij bent geen dief hè, jij steelt niet meer.
Dan zegen ik hem.’ Vergeving is een zegen. Het is een bron van
licht en nieuw leven. Je wordt er lichtvoetig van. Het zet je voeten
op de weg van de vrede. In de bijbeltekst van vandaag prijst
Zacharias God om het stralende licht dat met de geboorte van
Jezus zal schijnen in de wereld. In de ontmoeting met Hem zullen
mensen merken wat de kracht is van vergeving. Je zit niet vast
aan je verleden, je kunt elke dag opnieuw beginnen! Zacharias is
dankbaar dat zijn eigen kind mensen op dit licht mag wijzen. Hij
noemt hem Johannes. Dat betekent ‘God is genadig’.
Om bij stil te staan: ‘In uw vergeving wonen wij’. Lees of zing Lied 364:6.

In deze donkere dagen
Kyriezang bij Psalm 2

In deze donkere dagen zoeken wij onze toevlucht bij u,
in deze duistere wereld roepen wij u om ontferming:
gelukkig wie schuilen bij u.
Niet om onszelf bidden wij,
maar om de ongekende, ongetelde slachtoffers
van het woeden van de machten …
Niet om onszelf bidden wij,
maar om de kinderen op de vlucht, misbruikt,
verloren geraakt, verdwaald …
Niet om onszelf bidden wij,
maar om wie leven zonder middelen van bestaan,
vluchten voor de armoede,
om wie opgejaagd worden en geen huis vinden …
Gij die troont in het licht, daal af,
buig u over uw kinderen
en zalf wie gewond zijn.
Gelukkig wie schuilen bij u.
Andries Govaart

Uit De weg die je goed doet. Verzamelde liederen.
Skandalon. © 2022

zondag 4 december 2022 - TWEEDE ADVENT
Lezen: Ruth 4:13-17, Matteüs 1:5

Je schoondochter, die je meer liefheeft dan duizend zonen,
heeft hem gebaard.
Ruth 4:15

Geloof in Gods liefde - Ruth, de buitenstaander
Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar
misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit
je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees
je in de kuip hebt, toch? Stuurde Noömi daarom ook haar
schoondochters aan de grens weer terug naar hun eigen land
(Ruth 3:7-19)? Ruth gaat echter inhoudelijk tegen Noömi, haar
verbitterde schoonmoeder in: ze begint over haar geloof in die
bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor. Dit
geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en
een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt
gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend
zonen. Zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn
familie. Met het oog op Jezus.

Barmhartige God,
uw kijk op mensen uit andere groepen
is vaak anders dan de onze.
Vergeef ons onze beperkte blik.
Leer ons naar het hart van mensen te kijken
en naar uw bedoelingen met hen.
Geef ons de moed om ons hart
en uw liefde met anderen te delen.
In Jezus’ naam. Amen

“Ik hoop dat ik ooit als mens wordt
gezien, en niet alleen als vluchteling.”
Ilana (18), gevlucht voor het geweld
in Afghanistan

Kindje van vrede
Kindje van vrede, dat op ons wacht,
jij bent gekomen als dauw in de nacht.
Parel van liefde, kwetsbare held,
jij bent gekomen als dauw op het veld.
Vindplaats van liefde, dauwdruppel, kind,
jij laat je vinden door wie je bemint.
Kindje van vrede, leer ons te zijn
vindplaats van liefde in deze woestijn.
Lied 509

maandag 12 december 2022
Lezen: Ruth 2:14-20

‘Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de
bundels trekken en die laten liggen, zodat zij ze op kan rapen.’
Ruth 2:16

Boaz: Een stootje voor de weduwe
Boaz doet hetzelfde als wat de stokers op de grote tender
locomotieven uit de vorige eeuw deden. Rijdend over de grote
emplacementen ter hoogte van de stations trok de stoker de
kolenlade een paar keer extra open, zodat de kolen tussen de rails
belandden. Waardoor de arme vrouwen op zoek naar brandbaar
materiaal niet vergeefs hun strooptocht ondernamen. Men noemde
dat ‘een stootje voor de weduwe’. Dat adviseerde Boaz zijn
personeel ook. ‘Laat wat extra’s vallen voor haar’, zodat ze bij het
aren lezen niet teleurgesteld raakt. En straks zal hij haar redden
door haar te trouwen. Aan wie doet hij ons toch denken?
God laat zich zien in het gewone leven. Mee eens?
dinsdag 13 december 2022
Lezen: Jesaja 11:1-10

‘… en zijn woonplaats zal schitterend zijn.’
Jesaja 11:10b

Nieuw leven
Het is je wellicht wel bekend. Na de Tweede Wereldoorlog moest
alles weer worden opgebouwd. Een omvangrijk karwei. Wat opviel,
was dat het land dat de meeste schade opliep in Europa uiteindelijk
zou uitgroeien tot een economische wereldmacht: Duitsland. Deze
kennis helpt ons de woorden van Jesaja te verstaan. Hij weet van de
puinhopen, de ellende die Israël en Juda doormaakten. Maar hij ziet
nieuw leven, een knoestige stronk met nieuwe scheuten. Hij noemt
niet de naam van David maar van vader Isaï. Jesaja verwacht een
nieuwe David. Zijn eigenschappen zijn als een zevenarmige menora.
De Geest geflankeerd door zes unieke eigenschappen: wijsheid,
inzicht, kracht, verstandig beleid, kennis en eerbied. Zo leidt Jesaja
ons door de woestenij en de dood naar het land van vrede, waar
het onmogelijke mogelijk wordt. Kerst-Pasen-Pinksteren.
Spreekt Jesaja hier niet over het komende Rijk van God? Hoe komt het
dan dat we zo weinig woorden hebben als we over de hemel spreken?

Een lied van
dankbaarheid
Niets is van mij,
alles gekregen,
enkel reden om
dankbaar te zijn.
Het licht en het leven,
de vreugde, de pijn,
om niet gegeven;
het brood en de wijn,
de dood en de liefde,
honing, azijn,
alles gekregen,
enkel reden om
dankbaar te zijn.
Hein Stufkens

Uit Geef het licht eens door. Heeswijk Dinther,
Abdij van Berne. 2017

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed.
Lied 442

vrijdag 16 december 2022
Lezen: Psalm 147

Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn inzicht is niet te meten.
Psalm 147:5

Zandloper
Psalm 147 is een lied van extremen. Het gaat aan de ene kant over
het enorme. De sterren, het weer, het klimaat - het blijkt allemaal
in de handen van de Schepper te liggen. Aan de andere kant gaat
het over het kleine. Gebroken en gewonde mensen, gebutsten,
gedeukten en vernederden - ook zij zijn het voorwerp van Gods
zorg en aandacht. Moeilijk is het soms om die twee werelden bij
elkaar te denken. Kerst gaat over de komst van Jezus. Net zoals de
dunne hals van een zandloper de twee reservoirs boven en onder
zich aan elkaar verbindt, is Hij degene waarin die twee extremen
bij elkaar komen. En door Hem bij elkaar worden gehouden.
Ik dank U, God, dat de sterren niet te groot zijn en ik niet te klein ben om
voorwerp van uw liefde te zijn. Amen
zaterdag 17 december 2022
Lezen: Psalm 31:1-6

U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden,
tot eer van uw naam.
Psalm 31:4

Schuilplaats
Voor de meeste mensen is deze wereld geen comfortabele plek.
Het bestaan is een struggle for life, de gevaren en bedreigingen
eindeloos. Psalm 31 drukt iets van dat besef uit. Er wordt
geroepen om een schuilplaats, een toevlucht. Een provisorische
schuilhut is daarbij onvoldoende. Met minder dan een vesting
op een hoge rots kan het niet toe. Met Kerst vieren we dat
God de rollen omgedraaid heeft. In Jezus wordt Hij zelf een
opgejaagd en ontheemd mens. Op zoek naar een schuilplaats
moet Hij genoegen nemen met een voerbak in een provisorisch
onderkomen. Later zal Hij zeggen dat de Mensenzoon niet eens
een plek heeft om zijn hoofd neer te leggen. Aan zo’n God durf ik
me wel toe te vertrouwen. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen!
God, U bent mijn rots en mijn toevlucht. Wees het voor iedereen die een
schuilplaats ontbeert. Amen

zondag 18 december 2022 - VIERDE ADVENT
Lezen: Genesis 38:24-30, Matteüs 1:3

Juda herkende ze en zei: ‘Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb
haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.’
Genesis 38:26

God met ons - Tamar, de weggestuurde
Jaarlijks schitteren kerstreclames met dure cadeaus en veel
gasten aan overvloedige tafels. Kerst staat dan voor een moment
van ‘het goede leven’. Maar wat nou als je niemand hebt om je
leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen?
Matteüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam
om blije mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen
in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien.
De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na, waardoor
ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid
wegzakt. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot
Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt
zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst.

Heer onze God,
We doen ons zo vaak
beter voor dan wie we zijn.
Maar elk huis heeft z’n kruis.
Soms komen familiespanningen juist met Kerst weer boven.
Jezus Immanuel, we nodigen U daarom uit in onze families,
zodat U kunt helen waar dat nodig is
en we met U erbij
uw diepe vrede mogen ervaren.
Juist met Kerst. Amen

Een plaats op deze wereld
God,
Wij danken U voor de mens Jezus
die geboren werd in een stal:
kwetsbaar kind van een kwetsbare moeder,
aangenomen zoon van een timmerman.
Wij danken U voor Maria
die het kind ontving - al was ze niet getrouwd,
en voor Jozef die zijn geliefde trouw bleef,
en vader werd van de zoon die hij niet had verwekt.
Wij danken U God dat ook in onze tijd
mannen en vrouwen van U de moed ontvangen
om kwetsbare kinderen op te nemen
zodat er voor U een plaats is op deze wereld.
Uit Adventskalender 2014, uitgave Protestantse Kerk

‘In de Bijbel wordt het samen
eten als iets heiligs beleefd,
omdat het mensen met elkaar
verbindt en mensen met God
verbindt.’
‘kookdominee’ Han Wilmink,
Zwolle

Tip: kijk in deze adventsperiode
elke zaterdag naar een inspirerende
overdenking uit een van de
protestantse kerken in het land
(Petrus in het land, KRO-NCRV, elke
zaterdag om 17.10 uur op NPO2).

vrijdag 23 december 2022
Lezen: Openbaring 3:14-21

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen,
en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.
Openbaring 3:20

Binnen zonder kloppen?
Een enkele keer kom je het nog tegen: een bordje met ‘binnen
zonder kloppen’ erop. Toch zal God zoiets niet snel doen. Als Hij
aan de deur van ons hart staat, klopt Hij eerst. Hoe? Niet zelden op
een onverwachte manier. In de gestalte van een vluchteling, een
zieke, een zwerver. In de gestalte van een kind in een voerbak. Dat
wij die klop in één keer horen, spreekt niet voor zich. Je rijkdom
bijvoorbeeld, kan je danig in de weg zitten, zegt Openbaring 3.
Advent is de tijd om je gehoor te scherpen. Zodat je de klop van de
Eeuwige (weer) gaat horen, de deur van je hart zich opent en de
band tussen God en jou zich verstevigt en vernieuwt.
Is tijdens de afgelopen adventsweken in jouw gemeente het Avondmaal
gevierd? God klopte op de deur en wilde samen met je eten!
zaterdag 24 december 2022
Lezen: Psalm 130

Israël, hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij Hem is
bevrijding, altijd weer.
Psalm 130:7

Donkere diepten
De profundis - uit de diepten. De eerste woorden van Psalm 130
duiken werkelijk op de vreemdste plaatsen op. In het Gregoriaans,
bij Bach en Arvo Pärt, maar net zo makkelijk in de naam van een
metalband of een nogal duister computerspel (leeftijd: 16+). Deze
psalm weet kennelijk een snaar te raken. Ieder mensenleven kent
immers zijn diepten. Momenten waarop je geliefden, je idealen,
en al je andere houvast wegvalt en er niets anders overblijft dan
een besef van totale onmacht en hulpeloosheid. Met Kerst vieren
we dat er in die diepten en in dat duister een licht is gaan schijnen,
voorbode van de nieuwe morgen. Een zon ‘… voor wier stralen het
nachtelijk duister zwicht’.
Maak het zo donker mogelijk in je kamer en steek één kaars aan. Bid bij
deze ene kaars Psalm 130 en zing lied 444.

Nu gaat de hemel open,
de aarde raakt in bloei,
de vrede daalt van boven,
God lacht de mensen toe.
Een kind ligt in de kribbe,
Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen
geluk ligt voor de hand.
Het woord is vlees geworden,
God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden
van ons een bloedverwant.
Hij zit bij ons aan tafel,
Hij deelt met ons zijn brood,
zijn God is onze Vader,
Hij is een huisgenoot.
O broeder in ons midden,
Gods tijd om ons bestaan,
wij willen U aanbidden,
wij leven in uw naam.
Lied 499

Beluister dit lied op
petrus.protestantsekerk.nl/nugaatdehemel

