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181216 Jefta Breda - Verwachten. 

 

Dia 01 

Inleiding: 

 

Vandaag 3e Advent zondag 
Advent betekent verwachten. 

 

De komst van de Messias 2018 jaar geleden en verwachting naar de komst van de Messias met zijn 

Koninkrijk. 

Advent kent die drie vormen van verwachten - Toen, nu en straks.  

 

Dia 02 

Advent betekent verwachten, hopen op. 

Dat is meer dan wensen… 
Hoop op veranderingen. 

Omstandigheden 
En verandering bij jezelf, maar vaak weet je niet waar! 

 

Heel vaak staan zichtbare en verstopte angsten onze verwachting in de weg. 

Zeker wanneer je niet weet welke veranderingen met de verwachting gepaard gaan. 
“Als dit maar niet gaat veranderen…!” 

 

Vandaag wil ook onszelf spiegelen aan vier mensen en hun verwachting op de komst van de 

Messias in de tijd van Jezus. 

Welke verwachting hadden zij?  
En welke angsten kunnen in de weg staan? 

 

Dia 03 

Keizer Augustus 

Koning Herodes  

De herbergier 

Jozef en Maria  

 

Dia 04 
I. Vier voorbereidingen op Kerst 

 

1. Keizer Augustus. 

 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk (dat heel de 

wereld- HSV)  zich moesten laten inschrijven. 
2
Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het 

bewind van Quirinius over Syrië. 
3
Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de 

plaats waar hij vandaan kwam. - Lucas 2:1- 3. 

 

Even schetsen: Augustus was een machtig man. Hij was op 18 jarige leeftijd aan de macht gekomen 

na de moord op zijn oudoom Julius Cesar, die hem als zoon had aangenomen. Door politieke 

strategie, diplomatiek schaakspel, wat geduld, wat moord en wat charme was het zijn keizerschap 
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dat Rome op zijn absolute hoogtepunt bracht. 
Er wordt gesproken van ferrarum orbis imperium - het rijk van de gehele aarde). (HSV heel de 

wereld). 
Die massale volkstelling over het hele rijk was niet om even te weten hoeveel mensen er precies in 

het rijk woonden, maar veel meer om de belastingdienst een handje te helpen meer in het laatje te 

krijgen. 
Overleveringen zeggen dat de Joden zo’n 50% moesten afdragen aan de Romeinen, dus je begrijpt 

dat het lucratief was om ongeregistreerd door het leven te stappen. 

 

De verwachting van Augustus bestond dus uit zekerheid te zoeken in de macht die hij had en deze 

te gebruiken voor de zekerheid van genoeg inkomsten. 

De angst je controle te verliezen 

 

Heel herkenbaar,  ook in deze tijd.  

Controle behouden! In hoeverre heb jij nog een verwachting dat als Jezus nu komt Hij jou leven 

gaat veranderen? En jij de controle kwijt raakt? 

 

 

Dia 05 
2. Koning Herodes  

 

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs 

uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
2
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 

hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 
3
Koning Herodes 

schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. - Matteüs 2:1-3 
 

Herodes was een protégee van de keizer zelf. Augustus had hem nodig voor zijn sluwheid en zijn 

diplomatie in dit deel van zijn rijk. Hij had hem dan ook zelf in Rome tot koning gekroond en de 

zegen in de tempel van Jupiter gegeven. 
Bij de geboorte van Jezus was hij al ongeveer 35 jaar koning van een gebied als het huidige Israël 

met de Palestijnse gebieden en de Golanvlakte.  
Hij was wantrouwig en schuwde niets om zijn troon veilig te stellen. Hij had zijn drie zoons, hun 

moeder en enkele troonrivalen al om het leven gebracht om te zorgen dat hij op de troon bleef.  
 

Deze man schrok dus vanzelfsprekend heel erg toen er magiërs uit het oosten kwamen die vroegen 

waar de nieuwe koning was geboren.  
Hij had juist zo zijn best gedaan om te zorgen dat er geen ander op de troon kom komen dan hij.  
Opnieuw grijpt hij naar list, bedrog en moord om zijn troon veilig te stellen. Hij moordt er zelfs een 

hele mannelijk generatie voor uit in Bethlehem  en omliggende dorpen. 
 

Zit zoiets ook in onze voorbereiding op Kerst? 
Eerlijk gezegd herken ik dat ook best wel.  
We zingen wel vaak: geen ander op de troon, maar vaak ben ik bezig om mijn eigen koninkrijkje te 

verdedigen. Eigenlijk wil ik mijn troon niet afstaan. 

 

De angst om je eigen troon los te laten? 

Angst dat Jezus wel het goede met jou zal doen 

Angst voor verlies van zelfbehoud. 
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Dia 06 
3. De herbergier van Bethlehem  
6
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 

7
en ze bracht een zoon ter wereld, 

haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor 

hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. - Lucas 2:6 en 7 

 

Over de herbergier van Bethlehem is weinig bekend.  

Van de zondagsschool herinner ik mij verhalen van een betrokken man, die vanwege de vele gasten 

niets anders aan het jonge paar had te bieden dan een plek in het stro van de stal van de herberg. De 

drukte rondom de volkstelling had hem duidelijk overvallen en voor een topdrukte geplaatst.  

 

De gastvrijheidwetten van het Israël van die tijd gaven alle vreemdelingen de zekerheid op een 

onderkomen voor de nacht in de bewoonde wereld. Er waren tijden dat je maar op het dorpsplein 

hoefde te wachten op een uitnodiging om de nacht door te brengen bij iemand van de lokale 

bevolking.  
Maar daar was kennelijk voor Jozef en Maria geen plaats meer.  
In zulke gevallen was er voor dergelijke situaties, maar ook voor karavanen, altijd nog het betaalde 

nachtverblijf, wat wij meestal de herberg noemen.  
Maar daar had men niet meer te bieden dan de stal.  

 

Wat had die herbergier aangeboden als hij wist dat de koning kwam, de Koning der koningen zelfs?  
Hoe vaak zijn wij zo druk bezig met alle domme drukte om ons heen dat we niet meer in de gaten 

hebben dat de Koning bij ons feest wil vieren? 
 

De angst je eigen belang te verliezen. 
Zo sterk in onze maatschappij: “What’s in there for me?” cultuur 

Wat word ik er beter van, maar ook wat heb ik te bieden…. 

 

Angst dat onze stal wordt blootgelegd. 

Angst dat we de Koning niet zo veel aan te bieden hebben? 

 

Dia 07 
4. Jozef en Maria 

Twee mensen die Hem en het van Hem verwachten 

 

Jozef en Maria waren beduidend stichtelijker bezig met hun voorbereidingen.  
Maar ja zij waren dan ook door God zelf op de hoogte gebracht, zou je kunnen zeggen. Maar denk 

eens na wat daar gebeurt! 

 

Maria zwanger van de heilige Geest (wat nodig om dit te geloven?) 
Jozef (je verloofde is zwanger, maar niet vreemd gegaan?) 

 

Wat zijn de gevolgen? Levenslange smaad. Die hoer.. Dat sulletje… levenslang een bastaard.. 

 

De verwachting van Maria was heel simpel een stap van beschikbaarheid: 
Als een engel haar verteld over de komst van de Messias zegt ze: 
38

Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’  
Lucas 1:38 
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Maria staat Gods wil in haar angsten toe. 

Overgave van haar angsten. 

 

Jozef bereidde zich voor door steeds opnieuw goed naar de stem van God te luisteren. 
En dan gehoor geven aan woorden die heel sterk ingaan tegen zijn ego! 

 

Hij luistert wanneer God tegen hem spreekt over de wonderlijke zwangerschap die buiten hem om 

dit stand is gekomen bij Maria. 

Hij had verwachting van bovennatuurlijke ondanks zijn angsten. 
 

Zijn angsten, voor eeuwig als schlemiel aangekeken te worden. 

De eeuwige twijfel of er toch niet een ander is geweest is. 

 

Hij luistert wanneer God hem opdraagt naar Egypte te vluchten.  

Waarom geen God andere wonderlijke manier? 
In zijn verwachting was ruimte voor andere oplossingen dan die hij wenselijk zou vinden. 

 

Jozef verwachtte Jezus in zijn angsten. 

Geen oplossing van zijn angsten, maar de komst van de Messias IN zijn angsten. 

 

 

Hoe bereiden wij ons voor op Kerst? 
Hebben we verwachting zoals Maria: Laat maar gebeuren wat God voorhanden heeft. Ik schik mij 

in zijn plan? 
Hebben wij verwachting zoals Jozef: Die de confrontatie met zijn angsten aan gaat? 

 

Dia 08 

II. Groeien in onze verwachting voor deze Kerst. 

 

Vier verschillende mensen. Drie heel egocentrisch. Jozef en Maria het tegenovergestelde. 

 

Willen wij als Jozef en Maria groeien in onze verwachting? Op de komst van de Messias? 

 

Hier vier groeigebieden voor de komende weken: 

 

1. Wij weten dat Jezus is gekomen om zijn Koninkrijk gestalte te geven. 
Verwachten we deze Kerst meer van Gods Koninkrijk te zien en in te participeren 

 

Dia 09 
2. De komst van de Messias is de komst van een koning. 
Verwachten we de koning op plaatsen waar nu nog andere machten, zoals bij Augustus, Herodes en 

de herbergier, heersen? 
Wil je verwachten dat de Heer daarover met je spreekt?  
Gaat wel tegen je ego in! 

 

Dia 10 
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3. Jezus komt altijd en vooral in de stal van ons leven. 
Hij lijkt onze tempels en paleizen vaak voorbij te lopen en hoopt in jou shit te mogen komen. 
Maar willen we dat?  

Want dan dien je je angsten onder ogen te zien. 
Wil jij Jezus verwachten en hem toelaten in de stal van jouw leven te komen? 

In je angsten? 

 

Laten we daar even over nadenken, stil zijn en stel je de vraag: 
Wat is mijn verwachting nu? 
Amen 


