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1. Gabriel en Zacharias – Voorbereidingen voor  de komst van de Heer 
Lukas 1:11-22 
 
In deze tijd kunnen we verschillende adventskalenders kopen. Moderne 
kalenders, die onze verwachting richten op het winnen van geld of ons elke 
dag een klein cadeautje geven. 23 dagen lang, op weg naar de Kerstdag. 
De verwachting, die we in Lukas 1 tegenkomen is van een andere orde. Na de 
laatste profeet in het Oude Testament is het eeuwen stil in de Bijbel. Wat is er 
met de verwachting gebeurd. Mensen zijn trouw gebleven in het bidden, 
lezen, zingen en naar de tempel gaan. Generaties zijn gegaan en gekomen. 
Zou God nog iets nieuws gaan doen, zoals Hij beloofd heeft? 
Opeens is de tijd rijp. Gabriel wordt naar Zacharias gestuurd om de komst van 
de Messias voor te bereiden. Wat Elisabeth en Zacharias menselijkerwijs voor 
onmogelijk houden gebeurt toch: ze krijgen een zoon. Daarbij gaat het niet 
allereerst om het vervullen van hun persoonlijke verlangens. Maar Zacharias 
en Elisabeth zijn een voorbeeld van onze verwachting in het leven: Als wij 
denken dat er iets nieuws met ons of met deze wereld niet meer mogelijk is, 
staat Gabriel naast ons en vertelt ons het goede nieuws, dat God iets nieuws 
gaat beginnen: dieper, groter en omvattender dan al onze verlangens en 
verwachtingen. Dat nieuwe komt van God zelf: Hij komt zelf op deze aarde. In 
Hem, door Hem begint een nieuwe werkelijkheid. 
En deze werkelijkheid is vol belofte, maar ook concreet voor vandaag: Als de 
komst van God in deze wereld voorbereid wordt, dan zal dat veel vreugde en 
blijdschap geven (vs. 14 en 15). Maar het zal ook leiden tot verzoening tussen 
kinderen en ouders (vs. 17) en mensen tot een rechtvaardig leven brengen 
(vs. 17). Deze tekenen van de toekomst (uit Daniel en Maleachi) bereiden de 
komst van de Heer voor.  
Als wij leven vanuit de liefde van God in Jezus, vanuit onze doop, wordt deze 
toekomst al in ons zichtbaar. Zijn wij klaar voor de komst van de Heer? 
 
Om nog eens over door te praten: 
Is er verschil in verwachting bij mensen binnen en buiten de kerk? 
 

Bijbelstudie –  
Lees het laatste boekje van het Oude Testament, Maleachi 
nog eens door. Of alleen het laatste hoofdstuk. 
Met welke verwachting, angst en hoop zullen mensen deze 
eeuwen voor Christus geleefd hebben? 

 
Gebed –  
In deze tijd zijn er verschillende mogelijkheden om intensiever 
met gebed en bezinning bezig te zijn. 
De website http://www.ignatiaansbidden.org/ biedt hierin 
begeleiding aan.  

 
        Delen & dienen –  

Hoe zouden wij onze christelijke hoop en verwachting in deze 
weken vorm kunnen geven voor de mensen om ons heen? 
Welk alternatief hebben we voor de verwachting van de 
loterij of bedrijven? 

 
Liturgie –  
Een aantal liederen uit het Liedboek (432 t/m 466) zijn 
speciaal bedoeld voor de Adventstijd.  
Lied 440: 2 
Vat moed, bedroefde harten, de koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop; Hij noemt u zijn beminden. 
In ’t woord laat Hij zich vinden, in avondmaal en doop 

 
Thuis – 
Heeft u / heb jij / hebben jullie een mooie adventskalender 
thuis? Ga eens op zoek bij een christelijk boekhandel, bestel 
er een bij de landelijke kerk 
(https://www.protestantsekerk.nl/adventskalender) of maak 
er zelf een. Zo gaan we verachtingsvol op weg naar Kerst.  
 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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