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Inleiding 
 

In de Adventstijd denken we terug aan de geboorte van Jezus. En als 

je dat doet op de manier zoals de commercie je voorschrijft, dan blijft 

het daarbij.  

 

Maar als kind van God mag je verder kijken: dat kleine jongetje is de 

Zoon van God en Hij wil in je dagelijkse leven centraal staan. Zijn 

werk op aarde mag je hoop en verlangen geven voor de toekomst. Die 

toekomst met Hem, ook daar kijk je in de adventstijd naar uit. 

 

In dit rooster staat Jezus Christus centraal. Christus, geboren als een 

gewoon baby’tje, is Gods Oogappel, Zijn Lieveling (Matt.17:5). In 

Hem laat God zich aan ons zien en kennen. Als je God wil leren 

kennen, kijk dan naar zijn Zoon! 

 

De centrale positie van Christus in ons geloof wordt in dit rooster 

beschouwd vanuit de Drie-eenheid. De Drie-eenheid van God de 

Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is als uitgangspunt 

genomen. Maar de Drie-enige God leer je alleen door Christus 

kennen! De Drie-enige schuift Jezus Christus als het ware steeds naar 

voren: Kijk naar Hem! Luister naar Hem! Want de woorden die 

Christus spreekt zijn altijd weer nieuw en vernieuwend. Hij is altijd 

weer groter en liefdevoller en radicaler en helderder en 

zachtmoediger en geduldiger en warmer en confronterender en 

gehoorzamer en sterker en zwakker en goddelijker en menselijker dan 

je eerst dacht!  

 

In de thema’s van de eerste drie weken is de Drie-eenheid terug te 

vinden, steeds vanuit het perspectief van één van de Personen. In de 

laatste week staat, vanuit het kerstevangelie, ook weer de Drie-

eenheid centraal. 

 

Dat het lezen en nadenken over  

het wonder van Jezus komst,  

zijn diepgaande werk op aarde en nu in je hart,  

de enorme liefde die God je daarmee toont,  

de kracht van het werk van zijn Geest,   

je tot zegen mogen zijn! 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

Voor de hele adventsperiode tot en met de tweede kerstdag staat er 

voor elke dag een te lezen bijbelgedeelte, met daarbij een korte 

opmerking om over na te denken. Bij elke dag worden één of 

meerdere liedsuggesties gedaan.  

 

Bron 
 

Bij het maken van dit rooster is als bron gebruikt:  

Jos Douma, Jezus ontdekken. 33dagenboek   

Zie ook: www.jezusontdekken.nl. 

 
Ps. = Psalm uit het Gereformeerd Kerkboek 
Gz. = Gezang uit het Gereformeerd Kerkboek 
Lb. = Gezang uit het Liedboek voor de kerken 
E&R = E&R Liedbundels 1 en 2 
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Week 1: Sprekend Zijn Vader 
 
Als Jezus op aarde is, is Hij zo vol van zijn Vader! Heel vaak spreekt 
Hij over Hem. Heel vaak spreekt Hij met Hem. Hij wil niets liever dan 
zijn Vader verheerlijken en voor ons de Weg zijn tot de Vader.  
 

Zondag 28 

november 

Eerste Advent 

Fil. 2: 1-11 

Lb. 297. E&R 

184 

De God die we in het OT leren kennen als Jahweh, 
heeft zich in het NT geopenbaard in Jezus (vs. 9-
11) 

Maandag 29 

november 

Matt. 17:1-13 

Gz. 19:3 

Jezus is zo belangrijk voor ons geloof, omdat Hij 
voor zijn Vader zo belangrijk is. (vs. 5) 

Dinsdag 30 

november 

Joh. 5:19-30 

Gz. 29 

De Vader vindt het heerlijk als zijn Zoon alle eer en 
heerlijkheid ontvangt. Want daarin wordt Hijzelf 
geëerd. En tegelijk wil de Zoon niets liever dan zijn 
Vader verheerlijken. (vs. 23) 

Woensdag 1 

december 

Joh. 14:1-14 

E&R 184 

Als je God wil leren kennen, moet je bij Jezus zijn. 
De Vader laat zijn hart spreken in zijn Zoon. (vs. 9-
10) 

Donderdag 2 

december 

Joh. 10:1-10 

E&R 230, Lb. 14 

In deze wereld waarin velen op alle mogelijke 
manieren op zoek zijn naar God, is er maar één 
Deur waardoor we naar binnen kunnen gaan in de 
genadige aanwezigheid van God. Dat is Jezus. (vs. 
9) 

Vrijdag 3 

december 

Rom. 8: 1-17 

E&R 319 

Door Jezus zijn wij niet langer slaven, die 
angstvallig en vreesachtig tot hun Heer naderen. 
We zijn kinderen geworden van een liefdevolle 
Vader, die zich er niet voor schaamt een ‘Pappa’ te 
zijn. (vs. 15) 

Zaterdag 4 

december 

Hebr. 1: 1-14 

Ps. 103: 1,3,4,5 

Alle karaktereigenschappen die aan God eigen zijn, 
vinden we terug in zijn Zoon. In Hem straalt de 
heerlijkheid van God ons tegemoet. (vs. 3) 

 

 

Week 2: Jezus de Levende 
 
‘Ik ben het Leven’. Dat is een uitspraak van de Here Jezus die al ons 
voorstellingsvermogen te boven gaat. Hij is niet alleen de Zoon van 
de levende God. Hij is zelf het Leven. En als je levend wil worden, 
dan kan dat alleen als je het Leven vindt.  
 

Zondag 5 

december 

Tweede Advent 

Joh. 1:1-18 

E&R 278, 300 

In Jezus Christus komt God sprekend naar ons toe. 
Als we Jezus leren kennen om steeds meer van 
Hem te gaan houden, moeten we vooral naar Hem 
luisteren, want bij Hem zijn Woorden van leven.  
(vs. 1) 

Maandag 6 

december 

Joh. 15:1-10 

E&R 78 

Jezus zegt vandaag tot ons dat Hij alleen de ware 
Wijnstok is. Nergens anders is leven te vinden! 
Alleen in verbondenheid met Hem zal ons leven 
opbloeien en zullen we geestelijk groeien. Blijf in 
Hem! (vs. 5) 



Dinsdag 7 

december 

Marc. 14: 32-42, 

Hebr. 4: 15, 16 

E&R 299, Gz. 14 

God is hoog boven ons verheven maar Hij schaamt 
zich niet om, in Jezus, zwak te zijn. Zo kent Hij 
onze zwakte van binnenuit. (vs. 15) 

Woensdag 8 

december 

1 Kor. 2:1-16 

Gz. 14, E&R 440 

Aan een lelijk, vervloekt kruis bracht Christus ons 
redding. Knielend in de modder aan de voet van 
dat aanstootgevende kruis word je 
schoongewassen! (vs. 1-2) 

Donderdag  9 

december 

Rom. 6: 1-14 

Gz. 19, E&R 323 

Met de Opgestane Gekruisigde ben ik opgestaan. 
Hij is in eigen Persoon de kracht in wie wij alles 
kunnen. Door Hem mag ik een krachtig christen 
zijn. (vs. 4) 

Vrijdag 10 

december 

Openb. 5: 1-14 

E&R 424 

Christus is Leeuw en Lam tegelijk: krachtig en 
koninklijk én zachtmoedig en liefelijk. Dat is zijn 
heerlijkheid die al onze aanbidding waard is: in 
Hem gaan alle voortreffelijkheden samen! (vs. 5, 6) 

Zaterdag 11 

december 

Matt. 25: 31-46 

Gz. 22, Gz.32, 

E&R 263 

Jezus gaat komen! Alle tekenen wijzen er al op. Nu 
kun je kiezen uit twee wegen. Volg je de 
aanbevolen weg door Jezus, dan ziende mensen 
Hem door jou heen. (vs. 40) 

 

 

Week 3: In de Geest van Jezus 
 
In de bijbel ontmoet je naast de Vader en de Zoon ook de Geest. Het 
is de Geest erom te doen dat we Jezus zien als de Weg tot de Vader 
en om Christus aan ons uit te delen, met alles wat in Hem is. 
 

Zondag 12 

december 

Derde Advent 

Luc. 1: 26-38 

Gz. 6, E&R 219 

De geboorte van Jezus is niet denkbaar zonder de 
Geest. Híj gaf ons Christus. En Híj is het die ons 
Christus toe-eigent. Zoals Christus niet op aarde 
kon leven zonder de Geest, zo kan Christus ook 
niet in onze harten leven zonder de Geest. (vs.35) 

Maandag 13 

december 

Joh. 14: 15-31 

Gz. 26, E&R 333 

Christus geeft na zijn verheerlijking zijn Geest aan 
de gemeente. De intense verbondenheid blijkt uit 
het aan de ene kant bijna samenvallen van de 
Geest en Jezus (vs. 18); tegelijk wijst de Geest van 
zichzelf af naar Jezus en dat laat daarmee meer 
afstand zien tussen de Geest en Christus (vs. 16) 

Dinsdag 14 

december 

2 Kor. 6: 14-7:1  

Gz. 27 :5, E&R 

295 

God wil wonen bij de mensen. Hij wil door de 
Geest van Christus blijvend wonen in jouw hart. 
Jouw hart is een tempel voor Jezus. (vs. 16) 

Woensdag 15 

december 

Gal. 5: 19-26 

E&R 437 

In niemands leven wordt de vrucht van de Geest zo 
zichtbaar als in het leven van Jezus. Misschien wel 
omdat Hijzelf in de meest intense zin de Vrucht van 
de Geest is. (vs. 22) 

Donderdag 16 

december 

1 Petr. 1: 3-9 

 

Gz. 23 : 1, 4, 5,  

E&R 285 

Blijdschap is een nadere beschrijving van de vrucht 
van de Geest: liefde. Onze blijdschap zal groeien 
naar de mate waarin we in een levende 
verbondenheid met Jezus onze weg gaan. (vs. 8) 

Vrijdag 17 

december 

Rom. 8: 18-30 

 

Ps. 130, Lb.127 

De Geest van Christus is ons  zuchtend en biddend 
zeer nabij als wij door diepe dalen gaan. (vs. 26) 
Ook daarin leren we het werk van Zijn Geest 
kennen, als de Geest die zucht. 

Zaterdag 18 

december 

Efez. 6: 10-20 

Gz. 5: 8, 9, E&R 

393 

Als gelovigen Christus centraal stellen in heel hun 
leven, zullen de aanvallen van de duivel heftig zijn. 
In onze strijd tegen hem speelt vooral het zwaard 
van de Geest een cruciale rol. De Geest heeft als 
doel: ons bij Jezus brengen en Hem verheerlijken 
in ons leven.  (vs. 17) 

 



Week 4: De Drie-enige God leer je door Jezus kennen 
 
De eenheid en onderscheidenheid tussen de drie Personen van God 
is ondoorgrondelijk. Maar in Jezus laat God ons zien wat we van 
Hem kunnen vatten. In de geboorte van Jezus zie je de Drie-enige 
God aan het werk! 
 

Zondag 19 

december 

Vierde Advent 

Jes. 53 

E&R 53 

Bij alles wat wisselt en verandert is Jezus Christus 
altijd dezelfde. Hij was er al bij toen de woorden “Er 
zij licht” klonken en van wie Job al riep: “mijn 
Verlosser leeft”.  En ook Jesaja had het over Hem. 
(vs. 4) 

Maandag 20 

december 

Ex. 3: 13-15;  

Joh. 6: 35, 8: 12, 

9: 5, 11: 25 

E&R 262 

De naam Jahweh, Ik ben die Ik ben, is een diepe 
en ook moeilijk toegankelijke naam. God openbaart 
zich in Jezus, Die zegt: ‘Ik ben…’ in concrete 
beelden. In Hem staat opnieuw ‘Ik ben’ voor ons. 

Dinsdag 21 

december 

Luc. 1: 5-25 

Lb 126, Gz.8 

Door de Heilige Geest vervuld geeft God Johannes 
de opdracht het volk klaar te maken voor de komst 
van Jezus. Zijn Woorden van Leven kunnen vrucht 
dragen in voorbewerkte harten. (vs. 17) 

Woensdag 22 

december 

Luc. 1: 39-56 

Gz. 7 

Elisabeth bejubelt door de Heilige Geest van God 
en van Jezus, hét Kind dat tegelijk haar Heer 
is.(vs. 42, 43) 

Donderdag 23 

december 

Mat. 1: 18-25 

Gz. 13, E&R 148 

Jezus heeft de naam boven alle naam.Hij is de 
Bevrijder van zonde. Tegelijk is Hij ook zó gewoon 
mens dat Hij, de Zoon van God, een voorgeslacht 
heeft, waarin werd toegewerkt naar Zijn komst. (vs. 
18) 

Vrijdag 24 

december 

Luc. 2: 1-20 

Gz. 12, Lb. 135, 

138 

Datgene, waar God door zijn Geest al die eeuwen 
naar toe heeft gewerkt en waar Jezus zelf ook altijd 
intens bij betrokken is geweest, is nu werkelijkheid 
geworden: Jezus, net geboren, mag nú al Heiland, 
Redder heten en zijn!(vs. 11)  

Zaterdag 25 

december 

Eerste kerstdag 

Matt. 2: 1-12 

Gz. 31, E&R 221 

Herodes wil de toekomstige leider, die Israël zal 
leiden zoals alleen een goede herder kan doen, 
doden. God grijpt in, als dé Leider van de 
geschiedenis, omdat het nog niet de tijd is voor de 
Herder om zijn Leven te geven. (vs. 6) 

Zondag 26 

december 

Tweede Kerstdag 

Luc. 2: 21-40 

Gz. 9, Gz.10: 3,4 

Jezus, net  8 dagen oud, nu al tot heil voor  
Simeon! Eens, bij zijn tweede komst, zal Zijn Vader 
Hem tonen aan alle volken. Het werk van de Geest 
in de harten van mensen om te geloven in die 
Jezus, zal dan openbaar worden. (vs. 30-32) 

 


