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Alledaags advent  

Advent betekent komst en heeft te maken met verwachting. We verwachten 

de komst van het kerstkind. Het vooruitkijken naar de komst van Jezus doen 

we vier weken per jaar. Maar eigenlijk is het altijd advent. We verwachten 

namelijk de wederkomst van Jezus.  

Paulus zegt dat niet alleen wij maar ook de hele schepping in adventstijd leeft 

(Romeinen 8:19). De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van 

Gods kinderen openbaar wordt. En in vers 23 voegt hij er aan toe: Ook wijzelf, 

die als voorschot de Geest hebben ontvangen, zuchten in onszelf in afwachting 

van de openbaring dat we kinderen van God zijn. We verwachten dus allemaal 

hetzelfde: het openbaar worden van de luister van de bruid van Christus. In 

openbaringen 21 staat: Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit 

de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft 

gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de 

troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. 

Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dat verlangen 

naar de komst van God onder de mensen, verbindt alles en iedereen, al is niet 

iedereen er zich bewust van.  

We leven nu tussen de eerste en tweede komst van Jezus. We zijn op reis, net 
als het volk Israël tijdens de uittocht- de Exodus. Als paaslam heeft Jezus de 
mensheid bevrijd uit de slavernij van de zonde. Maar de reis vanuit het 
slavenhuis van Egypte naar het beloofde land gaat door de woestijn. We 
strijden namelijk nog met onze slavenmentaliteit. Het ons eigen maken van de 
vrijheid van onze nieuwe identiteit in Christus kost tijd. De woestijnreis duurt 
daarom lang. Ook die lange woestijnreis  verbindt ons met alle mensen 
(Romeinen 8:23).  

Maar gelukkig voorziet Jezus ook in de woestijn. Zijn Heilige Geest is het 

manna, het brood, dat we elke dag opnieuw mogen ontvangen. Die Geest 

geeft ons kracht om de reis voor te zetten, ook al leven we in een donkere 

wereld. Leven in de verwachting van het dagelijks komen van het licht van 

Jezus in je leven noem ik alledaags advent. Elke dag wordt Jezus als het Woord 

vlees in jou als deel van het lichaam van Christus.  En jij mag als deel van de 

schepping ook verlangen naar het vlees worden van het Woord in je naasten – 

naar de komst van Jezus in de mensen die jij ontmoet, elke dag opnieuw.  Wij 

mogen Hem elke dag ontvangen en we mogen Hem uitdelen.   
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Vandaag willen we stilstaan bij wat het vlees worden van het Woord betekent. 

Eerst wat gedachten over het Woord, daarna kijken we naar vlees.  

Woord als Geest van geloof en hoop 

Het Woord is het vertrouwen van God als Schepper dat Zijn schepping zal gaan 

groeien en bloeien. Want Hij maakt geen rotzooi. God kent dus ook het 

verlangen van een advent: Hij hoopt en verwacht de komst van een bloeiende 

schepping. Door het licht van deze goddelijke Geest van vertrouwen kan de 

schepping ook daadwerkelijk gaan groeien en bloeien. Want hoop is het licht 

dat doet leven. In Het Woord was leven (Johannes 1.4) 

Roeping van de mens  

Als lichamelijke en geestelijke wezens zijn wij als mensen de verbinding 

tussen de Schepper als Geest en de schepping. Wij zijn geschapen om het 

Woord, de Geest van de Schepper die de schepping hoopt geeft, te 

belichamen. Onze roeping is wat de bijbel noemt koninklijk priesterschap. Wij 

dienen de schepping als koningen door de Geest van God te belichamen. 

Hierdoor kan de schepping gaan groeien en bloeien. We benutten de vruchten 

van de schepping vervolgens als priesters om God te aanbidden met 

vreugdevolle dankbaarheid.     

Duisternis 

Dit was het Woord, nu het vlees. Tegenover de goddelijke Geest van geloof en 

hoop staat de geest van angst en oordeel gevoed door Gods tegenstander. 

Deze geest zegt dat een slechte Schepper een zinloze schepping heeft 

gemaakt. Die geest heeft de schepping ten prooi laten vallen aan duisternis.    

Vleesgeworden woord  

Vlees betekent in de bijbel gebrokenheid. De bijbel is vegetariër: ze pleit voor 

leven door de Heilige Geest in plaats van de geest van het vlees. Maar toch is 

Jezus naar deze donkere, vleselijke wereld gekomen (Romeinen 8:3). Jezus 

heeft onze ellende omarmt. De ultieme omarming van onze gebrokenheid 

vond plaats op het kruis. De gebroken schepping leek ten dode opgeschreven 

maar Jezus belichaamde op het kruis het Woord: de Geest van geloof van de 

Schepper die de schepping hoop geeft. Hebreeën 12:2 schrijft over Jezus: 

Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet 

afschrikken door de schande van het kruis. Zelfs, of beter juist,  op het kruis 

verlangde Jezus naar een advent: de komst van een herstelde  schepping. Als 

Hij bij het laatste avondmaal de bekers met wijn ronddeelt zegt Jezus dat Hij 

de vrucht van de wijnstok opnieuw zal drinken met zijn bruid in het Koninkrijk 
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van God (Matt 26:29). Hij wist dat door de investering van Zijn bloed de 

schepping weer vrucht zou gaan dragen.  

Doorstart van schepping door schuldsanering 

Het kruis was dus de ultieme investering van de Schepper in de schepping: het 

koste Jezus veel maar leverde Hem ook veel op: Zijn genade is niet goedkoop. 

(Johannes 12:27): Nu ben ik doodsbang. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit 

ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. De 

doorstart van de schepping als Gods wijngaard kon alleen gerealiseerd worden 

door schuldsanering. Daarom accepteerde Jezus het schandaal (de schaamte) 

van het kruis– ket kruis waarvoor Hij doodsbang was. Want daar nam Jezus de 

volle verantwoordelijkheid voor alle ellende en zonde van de hele wereld op 

zich (2 Kor 5:21).  

Koningschap: gezag in plaats van geweld 

Door het Woord van geloof en hoop te belichamen op het kruis, werd Jezus 

koning, niet alleen op aarde maar ook in de hemel (Matt 26:18). De Heilige 

Geest van geloof en hoop versloeg de geest van angst en oordeel en daarmee 

de zonde als gebrek aan vertrouwen in de Schepper en Zijn schepping. Jezus 

herstelde het vertrouwen van ons mensen in de Schepper als goede Vader 

(Rom 8:14) en daarmee gaf Hij de schepping weer hoop (Heb 12:2; 2 Kor 5:19). 

Door deze overwinning in de hemel (Kol 2:15), kon het koninkrijk van God gaan 

doorbreken op aarde.  

De opstanding van Jezus is het ultieme bewijs dat God als Schepper nu koning 

is, de schepping schuldvrij en de nieuwe schepping begonnen (1 Kor 15:22 en 

2 Kor 5: 17). De opstanding van Jezus is de eerste vrucht, de eersteling, van de 

nieuwe schepping. De belichaming van geloof en hoop in vergevende, 

genadige  liefde (het schandaal van het kruis) blijkt de grootste kracht in het 

universum. Het geslachte Lam blijkt een Leeuw.  

Lichaam van Christus  

In navolging van Jezus, mogen we als lichaam van Christus geloof en hoop 

belichamen door een gebroken wereld te omarmen. Na de zondeval is niets 

moeilijker dan vergeving en genade. We hebben namelijk allemaal gegeten 

van de boom van goed en kwaad. Daarom gaat vergeving in tegen ons 

rechtvaardigheidsgevoel, tegen ons morele besef.  Afzien van vergelding voor 

mensen die ons laten vallen en ons beschimpen voelt als een schandaal 

(Galaten 5:11) voor ons vlees. Het voelt als onze dood. Vergevende liefde is 

onze luister want het doet het Woord vlees worden, maar het ook ons kruis 
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omdat het tegen onze vleselijke natuur ingaat. Rom 8:17B: wij moeten delen in 

zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Onze bediening is ook 

moeilijk omdat de luister van het licht het best tot haar recht komt in het 

donker van deze wereld (Matt 16:24, Joh 15:18-25). Juist in het donker heeft 

licht zin. Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor 

de slacht (Romeinen 8:36).  Als lichaam van Christus worden ook wij gebroken 

en wordt ons  bloed vergoten (Kol 1:24). Maar net als Jezus zijn we daar soms  

doodsbang voor.  

 

Heilige Geest (het Woord dat verwacht) als krachtbron 

Gelukkig is met Pinksteren de Heilige Geest uitgestort op ons vlees. We zijn 

niet langer slaven van de zonde. Nee, we hebben de vrijheid gekregen om het 

luisterrijke licht van onconditionele liefde te verspreiden  waarnaar de hele 

schepping reikhalzend verlangt. Het brengt genezing en bloei  omdat het gezag 

van Jezus op aarde vestigt als koning van de koningen.    

 

Heilige Geest als onderpand   

De Heilige Geest helpt ons op twee manieren om het Woord vlees te laten 

worden. De Heilige Geest verlaagt de kosten en verhoogt de opbrengsten van 

vergeving als investering in relaties en het leven. Wat betreft de kosten staat 

de Heilige Geest garant voor ons. De Geest is een onderpand omdat ze  ons 

geloof in een goede, sterke Vader bekrachtigt (Romeinen 8:14). Ook al laten 

mensen ons vallen, Onze Vader die ons gewild en geschapen heeft, is bij ons.  

Heilige Geest als vooruitbetaling 
De Heilige Geest verhoogt ook opbrengsten. Door de Geest mogen we vooruit 
kijken naar de vreugde die voor ons in het verschiet ligt: het openbaar worden 
van Christus in onze naasten en ik geef toe, voor sommigen is dat moeilijk voor 
te stellen. Maar juist de mensen waar we het meest mee schuren, hebben we 
het meest nodig:  wrijving produceert glans. Bij elk mens mogen we leven in 
verwachting naar de vleeswording van God. Paulus schrijft in Kol 1:27 over het 
geweldige mysterie voor alle volken dat nu door de Geest is onthuld aan ons: 
Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. Met andere woorden: Elk 
mens is een goed investeringsproject: een potentiële koning.  Door ons 
vreugdevolle verwachting te geven voor elk mens en elke relatie, brengt de 
Heilige Geest de vruchten van onze investeringen in het leven als het ware naar 
voren. De Heilige Geest is een aanbetaling, een voorschot (2 Kor 1:22 en 5:5 
Eph 1:14; Rom 8:23). We kunnen ons leven opgeven om het uiteindelijk te 
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winnen (voor het eeuwige leven). (Johannes 12: 25). Opgeven wordt dus 
investeren.  

Samenvatting  
Het licht is 2000 jaar geleden naar de donkere wereld gekomen. Onderschat 
het kerstkind niet. Dankzij dat vleesgeworden Woord leven we voortaan altijd 
in advent: alledaags advent dus. Want het Woord dat vlees geworden is een 
hoopvolle verwachting naar een komst: de komst van een bloeiende 
schepping waarbij de Schepper bij en in de mensen woont. Dat geloof en die 
hoop maakt vergeving mogelijk -- de stralende luister van belichaamd geloof 
en hoop waarnaar iedereen, inclusief wijzelf, zo verlangt. Want vergeving 
herstelt relaties en geeft leven. Dat luisterrijke licht van vergevende, genadige 
liefde verspreiden is onze kerntaak als lichaam van Christus in onze donkere 
wereld. Dat maakt de bruid van Christus zo mooi.  
 
Maar eerst mogen we zelf de komst van Jezus elke dag verwachten en 
ontvangen (alledaags advent) op drie manieren: (1) door Zijn Geest in ons, (2) 
in onze broers en zussen naast ons en (3) in alle mensen om ons. Wat mogen 
we dankbaar zijn dat we mogen leven nadat het kerstkind geboren is! Het licht 
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen.(Johannes 1:5) 
 
 
Lied van Ruth: Ruth was een Moabiet, een outsider. Zij koos er voor om deel 
te worden van Joodse volk door met haar schoonmoeder Naomi naar Israël te 
gaan. In dit lied van Stef Bos zingt Ruth naar haar schoonmoeder Naomi.  
 
Maar we kunnen er ook naar luisteren als een lied dat het lichaam van Christus 
zingt naar bruidegom Jezus. Want Ruth voorafschaduwt de bruid van Christus. 
Door haar werd het Woord zelfs letterlijk vlees want ze was de 
overgrootmoeder van David en daarmee deel van de geslachtslijn van Jezus.  
 
Wij kunnen ons met Ruth vereenzelvigen. Net als zij zijn we vreemdelingen.  
Omdat we uit de slavernij van Egypte komen, spreken we nog vaak met het 
accent van vergelding – een vreemd accent in het Koninkrijk van God. Ondanks 
deze vreemdelingenstatus mogen we net als Ruth deel worden van een 
nieuwe familie. We mogen als bruid van Christus deel krijgen aan de 
goddelijke natuur zegt 2 Petrus 1: 4B.  
We mogen de God van onze bruidegom gaan delen als Onze Vader (Abba)   
we mogen Zijn droom gaan delen, de droom van een vernieuwde schepping 
(als het Koninkrijk van God) 
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we mogen Zijn taal en zijn weg leren: de taal en de weg van vergevende liefde.  
we mogen zijn volk, onze vijanden en de mensen die ons niet goed liggen, 
gaan dienen.  Wat we voor een van zijn broeders of zusters doen, dat doen we 
voor Hem (Mat 25:40).  
 
Het lied daagt je uit. Waar kies jij voor? De geest van deze wereld? We leven in 
een donkere wereld vol van oordeel. Eten van de boom van goed en kwaad is 
daarom het makkelijkst, het is de brede weg. Het is ook het makkelijkst omdat 
we het gewend zijn. Het is deel van onze zondige, vleselijke natuur.   
 
Of kies je voor de moeilijke, smalle weg van vergeving door de woestijn naar 
het beloofde land? Bruggen bouwen met mensen die jouw schaden? Hoor, een 
stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis 
een pad voor onze God (Jesaja 40:3)  
 
Vragen aan huisgroepen: 
1. Ben je vegetariër? Waarom (niet)? 
2. Hoe ervaar jij de komst van Jezus in je eigen leven? Ervaar je dat elke dag of 
vooral af en toe? Ervaar je de komst van het licht in je leven vooral in jezelf 
en/of door anderen?  
3. Het licht ontvangen en geven. Kun je er voorbeelden van geven (zowel 
binnen de huisgroep, in Jefta, als daarbuiten)?  
4. Wat doet het lied van Ruth met je? 
5. Wanneer vond jij het (niet) moeilijk om iemand te vergeven?  
6. Wanneer vond jij het (niet) moeilijk om jezelf te vergeven?  
7. Bidt voor elkaar. 
 
 



Alledaags advent  
 

Het Woord was God en is vlees geworden  
 

 



Advent: Verwachting van komst  

• Romeinen 8 
• Vs 19: De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods 

kinderen openbaar wordt.  
• Vs 23: Ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, zuchten in 

onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. 
 
 

• Openbaringen 21 
• Vs 2-3: Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 

neerdalen, bij God vandaan.  
Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem 
opwacht.  
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:  
‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn 
volk zijn en God zal zelf als hun God bij hen zijn.’  



Tweede Exodus: 
van eerste naar tweede komst van Christus   
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r Schepper 
(Geest) 

 

 

 

Mensheid als het belichaamde Woord  

Schepping 
(lichaam) Mensheid 
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r Jezus  Vader 

 

 

 

Schepping 
 

Het Woord is vlees geworden (Joh 1:4)  
Nu ben ik doodbang. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij 
voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. (Joh 12:27)   

 



Opgestane Heer als eersteling  
van de nieuwe schepping 
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r Bruid van 
Christus 

God 

 

 

 

Schepping 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het vleesgeworden Woord in jou  



 

De Heilige Geest als onderpand  
en voorschot  



Het lied van Ruth (1)  

• En ek weet die toekoms is onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag 'n lang reis 
Reg deur die woestyn 

• Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart in my hart 

 



Het lied van Ruth (2)  

• Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 
Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 

• En ek sal terugverlang 
Wanneer die wind sal waai 
Wat uit die suide kom 
Van my geboorte grond 

• Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan 
Al sal dit moeilyk wees 

 



Het lied van Ruth (3)  

• Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 

• Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart is my hart 
My deel is jou deel 
My brood is jou brood 
Jou lewe is my lewe 
Jou dood is my dood 

 



Lied van Ruth (4)  

• En wanneer die donker kom 
En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 

• Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land 

 


