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Lieve lezeres,
Elk jaar opnieuw vieren we advent. Een tijd van verwachting. We leven toe naar 
het kerstfeest, het moment dat we stilstaan bij de komst van Immanuel (God met 
ons). Vanaf zijn allerprilste begin wilde Hij aan ons gelijk worden, zodat Hij later 
kon doen wat nodig was om ons redding en het eeuwige leven te geven. Daardoor 
mag jij nu vol verwachting uitzien naar een eeuwige toekomst vol liefde. 

In de Bijbel komen we ook verwachtingsvolle mensen tegen. Mannen en vrouwen 
die vol verlangen uitzagen naar de komst van de Messias. Hanna, Jesaja, Elizabet, 

lees je verwachting van het vrederijk, waar de Vredevorst alles in allen zal zijn. 
Maar ook de Messias zelf zingt een lied vol verwachting. Hij zingt over de bruiloft 
van het Lam. Zie je ook uit naar die dag?

Dit adventsboek bestaat uit vijf delen. Je leest de liederen met daarbij een over-
denking, je gaat in gebed, mag zelf zingen en wordt aangemoedigd om uiting te 
geven aan de lof voor de Koning. Het is mijn verlangen dat je het wonder van 
Liefde ontmoet, om jouw eigen lof vol liefde uit te zingen.

Liefs,     

 
  Jacomien
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DEEL 1 – Voorzegging (Hanna, Jesaja)                        blz.    9

DEEL 2 – Vervulling (Elizabet, Zacharias)                                       blz. 25

DEEL 3 – Verlossing (Simeon, Anna)                                                              blz. 43

DEEL 4 – Verwondering (Maria, herders)                                       blz. 59

DEEL 5 – Verwachting (engelen, Paulus, gelovigen)                 blz. 75

Elk deel bestaat uit vier verschillende onderdelen. 

Gebed – een uitgeschreven gebed om jezelf voor te bereiden op de 

woorden van God. Neem ook een moment om zelf in gebed te gaan en je 

hart vrij te maken voor Liefde. 

Overdenking– een lied uit de Bijbel wordt verdiept en toegepast op de 

praktijk van jouw leven. Elke overdenking sluit af met een vraag om die 

dag over na te denken. 

Lied – een lied dat bij het thema past. Je kunt het lezen, zingen, of 

opzoeken en beluisteren, en de rest van de dag de betekenis tot je laten 

doordringen.

Opdracht – een opdracht die je aanmoedigt om zelf Koning Jezus te 

loven en aanbidden. 

INHOUDSOPGAVE
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(Hanna, Jesaja)

Voorzegging

DEEL 1
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1 DECEMBER //Gebed

U bent de hoogste Koning.
U komt alle eer en glorie toe.
Ik wil U aanbidden om wie U bent.
Vandaag ga ik beginnen met het leesplan.
Advent betekent ‘verwachten, 
uitzien naar wat komen gaat’.
Heer, ik wil U verwachten. 
Ik wil uitzien naar uw komst in mijn leven.
Elke dag opnieuw.
Dank U wel dat U beloofd hebt dat U 
nooit loslaat wat uw hand begon.
Dank U wel dat uw trouw elke morgen nieuw is.
Dank U wel dat U altijd doet wat U belooft.
Zegen mij op de weg die ik ga.
In Jezus’ naam,

Here Jezus,

amen.
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2 DECEMBER //Overdenking

Een lied vol vreugde over de verhoring van haar gebed. Ze profeteert over 
wat Jezus zal gaan doen: leven brengen aan de doden!

Lezen: 1 Samuel 2:1-20

Daar staat ze. Ze juicht. Ze dankt. Ze is blij! Het is Hanna. Ze heeft gebeden, 
gestreden, geleden … en nu prijst ze God om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan: 
haar een zoon schenken.

Maar dat niet alleen, we zien ook de contouren van het verlossingswerk van de 
Messias in haar lied. Lees het lied maar eens aandachtig door. Daar staat (in 
eigen woorden): Armen maakt Hij rijk. Hoge mensen vernedert Hij en nederi-
gen geeft Hij genade. Onbelangrijke mensen maakt Hij belangrijk (1 Sam. 
2:7-8). Is dat niet precies wat de Messias later deed toen Hij op aarde rond-
wandelde?

Hanna bezingt ook vol vreugde wat een heerlijke en verrassende God Hij is. Hij 
is de Machtige. De fundamenten van de wereld zijn van Hem. Hij heeft de 
aarde daarop gebouwd. Wat een macht en majesteit! Hij heeft geen begin of 
einde, maar omvat alle tijden en plaatsen.

En Hanna neemt ons in haar lied ook al een beetje mee in wat zelfs voor ons 
nog komen gaat: ‘De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde’ (1 
Sam. 2:10). Dat zal straks werkelijkheid worden. Jezus zal, als de Koning van de 
koningen, rechtspreken. Hij zal regeren en zijn Koninkrijk zal geen einde 
hebben!

Een paar jaar nadat Hanna dit lied zong, gaf ze haar zoon terug aan God. Ze 
bracht hem als kind in de tempel, zodat hij daar kon opgroeien en een dienaar 
van God worden. Samuel wordt in de Bijbel een aantal keren ‘ziener’ genoemd. 
Dit betekende dat hij profeteerde. Hij kreeg woorden van God te horen en 
mocht deze delen met zijn volk. Was hij hierin ook niet een voorloper van 
Jezus? Jezus die de hoogste Profeet is en zelf ‘het Woord’ genoemd wordt in 
Johannes 1. Hij was het levende Woord van God. Het vleesgeworden Woord. 
Hanna zong haar lied van vreugde over Hem.

Zing je mee met Hanna? Het lied van vreugde over Jezus?
 

 

Hanna
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3 DECEMBER //Lied

Hanna mocht na de rituele wassingen en offerdienst de tempel, 
Gods heiligdom, binnengaan. Door het bloed van Jezus is de 
heilige tempel binnen in ons. Wij hebben vrije toegang tot de 
Vader, door de komst van zijn Zoon, Immanuel. Jesaja mocht 
hierover profeteren en wij mogen leven in deze waarheid.

Ik kom in uw heiligdom binnen,
het voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
Het gaat nu alleen om uw eer.
Het reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in uw woning,
ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot U,

Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht,
komen U toe, God van ‘t heelal, voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht,
komen U toe, God van ‘t heelal.
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4 DECEMBER //Overdenking

Een lied van de voorspelling van de geboorte van Jezus, maar ook een 
aanbiddingslied. Een lied vol heerlijke lof over wie Jezus is.

Lezen: Jesaja 9:1-6

Jesaja was de profeet uit het Oude Testament die het volk het oordeel van God 
over hun zonden moest doorgeven. Maar tussen al dat slechte nieuws door 
horen we ook een boodschap van verlossing en hoop. God is zijn volk niet 
vergeten. Hoe zou Hij dat kunnen? Hij zorgt voor heel de schepping en laat 
nóóit los waar Hij aan begon!

Jesaja mag de profetie van het licht brengen; je zou deze profetie daarom ook 
wel een ‘lied van licht’ kunnen noemen. Zijn boodschap is een lichtpuntje, hoop 
in een donkere en moedeloze tijd. Het licht dat zal komen naar een donkere 
wereld. Het licht dat hoop, vrijheid en vrede zal brengen. Waarin de kinderen 
van het licht mogen wandelen en leven. O, wat een heerlijke voorspelling 
mocht Jesaja doen. Er zal een Kind geboren worden! En niet zomaar een Kind. 
Nee, een Koningszoon! Hij zal het Koninkrijk van licht vestigen.

Hoor je het Jesaja uitroepen? Vol geloof. Vol verwachting. Want was het Kind 
dan al geboren in de tijd van Jesaja? Kon hij de Koningszoon met zijn eigen ogen 
zien? Nee, maar door het geloof mocht Jesaja de Messias zien. Met eigen ogen. 
God gaf hem dat voorproefje. Het Kind was misschien nog niet echt geboren, 
maar wel in het hart van Jesaja. En hij was er zo vol van dat het was alsof het al 
was gebeurd.

Hij profeteert dan ook vol geloof over de komst van de Koningszoon. Hij mocht 
het de mensen vertellen: Hij is geboren. De Koning, Wijze Raadgever, Sterke 
God, Eeuwige Vader en Vredekoning. En zijn Koninkrijk heeft geen einde. ‘Aan 
de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op 
de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te 
ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De 
na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen’ (Jes. 9:6).

Ben jij een kind van het licht? Leef je in hoop en zie je uit naar de Vredekoning?

 

 

Jesaja
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5 DECEMBER //Opdracht

Hanna ging naar de tempel om te bidden en te danken. Haar lied van 
vreugde hebben we deze week gelezen. Jesaja profeteerde over de 
komst van de Messias. Zijn profetie is een lied vol van licht.

Vandaag mag jij een eigen plek in je huis creëren waar je kunt bidden, 
danken, zingen en Gods woorden kunt horen. Het kan een klein hoekje 
in de kamer zijn, een plekje in de tuin, bedenk het maar. Zorg ervoor dat 
het een plek is waar je echt even helemaal alleen met God kunt zijn. 
Hang er een mooie poster op of leg er iets neer wat voor jou betekenis-
vol is in je relatie met God. Leg er ook een bijbel, pen en papier neer.

Neem de tijd om je regelmatig even terug te trekken in je ‘heiligdom’. Om 
even bij God te zitten en met Hem te zijn. Hij verlangt naar je.

Tip – Wellicht bieden de volgende foto’s je inspiratie voor het maken van jouw 
‘heiligdom’!
 

Maak je eigen ‘heiligdom’ in huis
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Kracht en waardigheid zijn haar kleding 
en zij lacht de komende dag toe. 
Spreuken 31:25 (naar King James Version)

Zij Lacht is een community voor jonge vrouwen met hart voor God. 
Iedere dag staat er een praktische, bijbelse overdenking voor je klaar –
helemaal gratis. Zij Lacht is in 2016 opgericht door Liza de Jonge, met 
als doel om een movement op gang te brengen in Nederland: meer 
vrouwen die leven vanuit hun relatie met God, zodat ze de dag van 
morgen vol vertrouwen tegemoetzien.

Zij Lacht is uitgegroeid tot een platform dat elke maand duizenden
vrouwen inspireert. Sluit jij je aan bij onze community? (zijlacht.nl)

OVER ZIJ LACHT
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Leesplan voor de veertigdagentijd

Al eeuwenlang is de tijd rondom Pasen een tijd van bezinning. Dit veer-
tigdagenboek helpt je hierbij en geeft woorden van verstilling, verscher-
ping en vertroosting, om zo in deze veertigdagentijd je ogen te richten 
op Jezus.

Het zien op Jezus doen we door te kijken door de ogen van de gelovige 
van vroeger en nu. Wat zagen zij van Jezus en wat zegt ons dat? Deze 
veertig dagen ga je op weg en kijk je naar Jezus door middel van over-
denkingen, gedichten, vragen en opdrachten. Zo leer je in deze dagen 
zien wat het betekent dat Christus ons lief heeft gehad tot in de dood. 
Eén ding is zeker: we zullen nooit uitgekeken raken.
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