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THEMA
Liefirebber van recht
\
) rn ndu.n, staan er verhalen over
7 David op het leesrooster. Aan de
hand van deze verhalen bereiden
we ons voor op Kerst: het feest van
de komst van 'Davids Zoon'. Door
ons te verdiepen in de persoon van
David komen we op het spoor van
de Messias: David was een gezalfde.
Bij het lezen van de boeken SamuEl
is het goed te bedenken dat zij een
profetische visie op de geschiedenis
bieden. De gebeunenissen worden
ons voorgehouden als een spiegel
om beter zicht te kriigen op onszelf.
VandaaS gaat het om de vraag hoe
een mens recht gedaan kan worden.
David wordt getekend als 'liefheb-
ber' van recht {ziin naam is in het
Hebreeuws verwant aan het werk-
woord 'liefhebben'1.

ll SAMUEL l:l-16
Het verdriet om Saul

\ In di, ""..,. hoofdstuk leren we
TDavid van een heel goede kant
kennen. Hii beleeft geen enkele
vreugde aan het bericht van Sauls

dood, ook al heeft Saul hem naar

het leven gestaan en ook al liikt nu
de weg vrij om koning te worden in
ziin irlaats.
ln de regel is dat wel anders en daar

heeft de Amalekiet ook op gere-

CONTEXT

Sctool
Boek van verwekkingen van Jezus,

z00n van Abraham.

Matte0s 1:1-17

De koninqen der wereld,

Genesis 14:116
Abram en Melchisedek,

Genesis 14:17-24

Ere(linds0dlsnstzondaosschool
Het verdriet om Saul,

ll Samuel 1:1-16

Evangelielezing: Marcus 1 3:24-37

Lied

Gezang 117

kend. Doorgaans p:iipt een macht-
hebber de kans aan om zich te ver-
heffen via de neergang van een ri-
vaal. Voor David is Saul echter
steeds in de eerste plaats de door
Cod gezallde geweest. Daarom ho-
ren we uit zijn mond nu niet een
overwinningskreet maat een aan-
griipende klacht. Daarmee wil Da-
yid de toon zetten voor ziin komen-
de koningschap, want hi, gee{t de

opdracht dat men iuist dit lied moet
blijven zingen. Het heeft dan ook
een plaats gekregen in een helaas
niet bewaard gebleven liedboek: het
'Boek val de Oprechte'{vers l8}.
In ziin klaaglang wil David om te
begrmen alle neiging tot leedver-
maak uitbannen. Daarom kan het
bericht vaa Sauls dood maar beter
niet tot de Filistiinen doordringen

l'bericht h€t det te Gat'), want dat
zou daar ongetwijfeld met weugde
worden begroet.
David bezi4t de verdiensten van
Saul en ziin zoon Jonatan. Met hen
ziin 'de wapens van Isradl' verloren
gegaan: zij vertegenwoordigden de

rnacht van het volk. Nu zijn 'de
helden gevallen', klinkt het tot drie
keer toe ds refrein.
David laat zich in ziin verdriet he-

lemaal gaarr en geeft ziin diepste
gevoelens voor fonatan bloot. Da-

vids gevoelens staan in schril con-
trast met het kill€ en berekenende
optreden van de Amalekiet. ln het
voorafgaande hoofdstuk, dat de

dood van Saul beschriift, komt hii
niet voor. Waarschiinliik was hii
6€n van die mensen die na de strijd
het slagveld afstroopt op zoek naar
gewin. Hij had een goede vondst ge-

daan, want hij trof het liik van Saul

aan en beroofde het van ziin kost-
baarheden. Toen bedacht hii dat hii
nog wel meer winst uit zijn vondst
kon slaan door zich bij David te
presenteren als degene die hem van
ziin rivaal had verlost en als bren-
ger van die goede tiiding lzie ook Il
Sam.4:10). Hil maakt er een geloof-
waardig gedetailleerd verhaal van.

De Amaleki€t realiseet zich niet
dat David zelf twee keer Echt in
zo'n situatie is geweest dat hii ko-
ning Saul eenvoudig had kunnen
doden (zie I Sam.24 en 26). David

heeft die kansen heel bewust niet
gegrepen, omdat hii zich niet wilde
vergriipen aan de door God gezalfde
kooing. Het is opvallend dat alleen
in de genoemde verhelen en in tr
Samu€l l:14,15 David zo spreekt
over Saul: de door God gezalfde.
Met zijn leugens tekent de jonge-

man zijn eigen doodvonnis.

Het moest natuurlijk een Amalekiet
ziin. Door niet doortastend genoeg
op te treden tegen de Amalekieten
{hii liet hun komng in leven...}, luid-
de Saul ziin neergang ir {I Sam.l5).
De Amalekieten hebben de reputa-
tie zich steeds aan de zwakken te
vergrilpen. In feite bevestigt de ion-
geman dit beeld. Tot drie keer toe
waagt David naar ziio afkomst. Uit-
ehdelijk wordt duidelijk dat David
ziin macht mo€t aanwenden om dit
soort kwaad uit te bannen. Hii laat
zien dat hij temidden van alle ver-
warring en verleiding de iuiste keu-
ze weet te maken tussen goed en

slecht, wiend en viland.

Amalekieten kennen we uit vetho

len in het Oude Testament- Zii ziin
Isrudls aottsviiond. De statuvadet
Afiolek is volgens Genesis 36: 12 een

kleinz(nn van Esou. De Amolekie'
ten leefden als nomaden tn de woe'

stiineo vanaf Egwte tot in Atobia.

Ze probeetden - tevetgeels ' dc lsrua'

lieten op weg nit Egypte noat het be'

loofde laad tegeo te houden
(Ex.17 :8 - 15) . On die rcden, zo ein'
di$t dat verhoal, heelt God zich
v<ntgoed tegea Amalek pkeerd. In
D eut eonomium 25 : 17 - 19 wordt

doar nog aon toegevoegd dat de

Amolekieten dit oordeel over zich'
zelf hebben afgeroepen door heej

achtetbaks 'de zwokken in de ach'
teth@de' aan te vollen, terwiil ls-.

ra|l Aemoeid eD nitgeput' was. Zo

wo en de Amolekieten geken'

schetst ols de beljLhaming van het
kwaad, dat steeds weer bestruden

moet worden, desnoods met geweld.

In deze moeizome stiid staat de

God van lsruDl garant voot een nieu-

we aarde woarop gerechtigheid kan

wonen en t omfercn-
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refrein:
David, bespeel de snarcn,
leer ons ie herderslied bewaren:
De Heer is ook miin herder,
miin herder is de Heer.

Adventswoiect: }{et eerste hart van
de verbeelding wordt onthuld. We
zien David treuren om de dood van
Saul en fonatan.
Gesprek; Blik samen met de kinde-
ren terug op het verhaal. Wat voor
koning wil David wordenl Een ko-
ning die het geduld hee{t om te
wachten. Hij zal niet met geweld
het recht in eigen hand nemen. Da-
vid is een koning die het recht lief-
heeft.
Verwerkfug: De verwerkingen wor-
den rond het prolecthart opgehan-
gen (zie de rubrieken voor de
jonge en oudere kinderen|.

Alle dagen wachten

A1- h da- gen x,ach- ten, vra- gpn nrr het ein-de

edrijnt het [dt d in her dd|-

2. De seizoetren do€n vermoeden
dat het Iicht wel komen zal
en de sterren staan te drcmen
van een hel verlicht heelal.

dit is een lied uit de keGtvieing (b12. 40)

*rar- op hecl de lE-teu ladrt?

3. wat geen mensen kunnen wensen
zal een dag te wachten staan:
il een mens, een ster van vrede,
breekt een nieuw seizoen zich baan!

Zing€tr: 'Koning na.ste'
uit Zingend Geloven IV, lied 7:1,2

en 3 (@ Boekencentrum)
De melodie is gemakkeliik aan te
Lercn, zie blz.35.
ICnderen; Koning nixrste, waar
kom lij vandaan?
Allen: Ik kom uit de verte uit Gods
goedheid aan
in het land van |u<la, daar bil de

Jordaan.

Kindercn: Konitg naaste, wat kom

lii daar doenf
Alien: In de strijd mij wagen, om
het recht te doen.
Pais staat in miin wapen, wee in
miin blazorn.

(inderen: Koning naaste, zeg mii,
wat is recht!
Allen: Recht, dat zijn de woorden,
eeuwenlang voozegd;
waren ze verloren, ik breng ze te-

recht.

Henna van Dorssen en Hinke Wever

rel6tr Henk Jongeriuj
mluak: ?salrnodia sa.ra', Golha 1715

in het dd|- ker

De eerste zondag Yan Advent
We zien met verlangen uit naal de toekomst en ziin te-

geliikertijd niet los val het verleden. Dat heeft allebei

invloed op de manier waarop we in het hed€n staan:

komen we tot ons recht en doen we rechtl De psalm

voor deze zondag, psalm 25, is een bede om vergeving,

om zo het verleden te verwerken. Het is ook een lied

van hoop, van Yertrouwen Yoor de toekomst

Ook psalm 24 past goed bii de lezing uit tr Samuel t'
Bii de wisseling van de wacht komt de vraag op wie er

goed genoeg is voor God.

De evangelielezing is uit Marcus t3:24-37. Bil de daarin

aangekondigde 'boze dagen' hoeven we niet alleen te

denken aan de toekomst. De Sebeurtenissen in II Sa-

mu€l t ziin een voorbeeld hoe mensen 'midden in het

leven door de dood omvangen' {Gezang 272) kunnen

ziin.
Uit de brieven kan worden gelezen uit I Korinti€rs l:l-
9, woorden ter bemoediging in benauwde situaties.

Liederen bii II Samu€l I ziin lied 6 uit Alles wordt

nieuw IV (NZV) en lied 52 uit Zingend Geloven [V
(Boekencentruml.
Liederen bii Marcus 13 ziin Gez ang lO7 en 462'
.Verder kan men op deze zondag denken aan de Ad'

ventslieder€n: Gezang I17, 119 en 125 en lied 4 uit
Zingend Geloven IV (Boekencentrum).

Klaas Spronk
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B DECEMBER T996
THEHA
Lielhebber van het kleine begin

) ook grote koningen, zoals Da-

7 vid, moesten vaak klein begin-

nen. De weg naar naam en faam is

vaak langer dan men zich achtera(
nog bewust is. Het is echter ook
een teken van kwaliteit als men
het kleine in ere houdt. In het riik
van God is het zdfs een kenmelk:
het kleine gaat voorop.

ll SAMUEL 2:i-l I

David wordt koning van Juda

\ H", i, nned om de verhalen over

7Dr"id t. l.r.n in het licht van

wat in het vooraJgaande verteld is

over funing Saul. In het vorige

hoofdstuk lazen we hoe David
doortastender dan Saul optreedt te-

gen de Amalekiet en het door Ama-

Iek gesymboliseerde kwaad. Nu le-

zen we aan het begin van dit hoofd-

stuk dat David van God de aanwii-

zing kriigt voor de iuiste militaire
handeling oP dat moment. Wie I Sa'

mudl 28 nog in gedachten heeft,

herinnert zich hoezeer Saul hun-
kerde naar dergeliike goddeliike bir-

stand. Hil wrong zich in allellei
bochten om uiteindelitk via de do-

dengeest van SamuEl alleen maar

oud en slecht nieuws te kriigen.
Het is dus veelzeggend, maar zeker

niet vanzelfsprekend, dat direct in
het ee$te of{iciele oPtreden na

CONTEXT

Sciool
Salomo vraagt een horend hart,

IKoningen 3:'l -15

De omvano van Salomo's l'{iisheid,

I Koninqen 4:29-34

De koningin van Seba komt Salomo

aanbidden, I Koningen 10:l-13

Ere(kinds0dionslzondagsschool
David wordl koning van Juda,

ll Samuil2:1-11
Evangelielezing: Johannes'1 :1 9-28

Lied

EII

-]

Sauls dood het contact tussen Da-
vid en ziin God zo goed is.

De eerste plaats waar de toekomsti-
ge koning naar toe mo€t Saan is
Hebron. David vestigt zich daar

met ziin gezin en de mannen van

fuda zalven hem in Hebron tot ko-
ning over |uda.

In dit vethool zet ich een liin door

die ol begon ia het boek Genesis:

Iuda neefit eeL Prcminente Plaats in
onder de ston nen. Ceien ziin het
komst is dot niet vonzelfsPekend

Inda was Seen eerstgeborcie maat

de ierde zooo van Lea (Gen.29:35).

T@h wotdt hii ii de zegen voa lakob

aI een leenw Senoetud en boven ziin

broers Sezet (Gen.49:9'10; zie wk
het spreken over de leeuw lit ludo in

Openb.S:sL Volgens lozua 15 stoat

de stam ludo vooruan id de rii bii de

verdeling van het land- Daor ziet we

ook een vanafschaduwing van de La'

tere tweeaefiDt vaD het land rcndom

luda aan de ene kant ea

Efraifi/Monasse oan de andere kadt

Het deel von ludo zou het langst bljt
ven bestaan. Ea het deel van het

volk dat terugkeerde un de BobYkY

nische bollingschap zou wnrtoon de

naam von luda bhiven dngea: lehu'

dim, Ioden

Het is geen toeval dat de zalving
juist ir Hebron plaats vindt. DaYid

treedt hiermee in de voetsPoren

van Abraham. )uist in dit Sebied
verwierf Abraham ziin eerste eiSen

stukje grond {Gen.23l. Hebron

kwam ook het eerst aan de beurt

bii de verdeling van het land na de

verovering onder leiding van fozua'

Dit io dubbel oPzicht goede begin

{'God spreekt met David' en 'He-

bron als veelbelovend startpunt')
wordt nog eens onderstreept door

Davids eerste regeringsdaad. Hii
toont naclrukkelijk ziin instem-

ming met de handelwijze van de

bewoners van fabes. Deze hebben

koning Saul met veel insPanning

een Passende laatste eel bewezen

tI Sam.3l:t l'13) door het door de

Filistiinen geschonden liik van hun

voormalige redder van de muur van

Bet-Sian te halen en te begraven in
fabes. Daarmee hebben ze geliik in
herinnering geroepen hoe Saul des-

tiids, aan het begin van zijn koni-ng-

schap, fabes heeft verlost van de

Ammonieten. Helaas is Saul er niet
in geslaagd die goede liin door te
trekken. De voortekenen wiizen
erop dat men van David meer mag

verwachten.

Er is €chter nog een lange weg te

8aan, want het verleden en met
name de striid tussen Saul en Da-

vid is nog lang niet verwerkt. Het
grootste deel van Israel is nog in
handen van 'het huis van Saul'. Dat

'huis' wordt vertegenwoordigd door

Sauls zoon Isboset, terwijl de dienst

lijkt te worden uitgemaakt door

Abner. Hii was destiids Seneraal on-

der Saul en is gewoon in die functie
gebleven.

De tiid dat David koning is in He-

bron, biina zeven en een half laar,
wordt gekenmerkt door een hevige

striid om de macht tussen'het huis

van David' en 'het huis van Saul'.

ln de praktiik bliikt dat vooral een

bittere striid te ziin tussen Abner

en loab, de generaal van Davids le-

ger. Er wotdt heel veel bloed vergo-

ten en David liikt vaak meer oP een

machteloos toeschouwer dan oP

een veldheer. Daarbii geeft hii op-

merkelijk genoeg bliik van meer re-

spect voor Abner dan voor foab, die

toch aan ziin kant staat. Wanneer

Abner op een gemene manier door

|oab om het leven wordt gebracht,

vervloekt David loab en ziin fami'
lie. Hii heeft oP dat moment niet
de macht om Joab zeU aan te Pak'
ken III Sam.3:39). Zoals hi) eerder

Saul beweende, he{t David nu een

klacht aan over Abner (3:33-341

En het geweld gaat maal door.

Twee Beniaminieten denken David

een plezier te doen door Sauls zoon

Isboset te vetmoorden Maar even-

als de Amalekiet &e het bericht

bracht van Sauls dood komen ze bij

David van een koude kermis thuis

{4:5-121. Hii bliift ziin best doen ofi
zich aan de sPiraal var geweld te

ontworstelen.

Klaas Spronk
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I vrERtNG

Voorbereiding
Hang van te voren het adventspro-
iect op in d€ kerk. Vandaag is de
eerste plaat zichtbaar. Dek de ovc-
rige ronde platen il de harten af
met een rond stuk p epier. Zie pagi-
na E en 9 voor de werkwiize en
werktekeningen van het proiect.

Aansteken van de advenGkaar-
sen
Een kind steekt de tweede advents_
kaars aan.
a. Zingen of zeggen:

Twee kaarsen staan te schiinen.
Hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwiinen.
Dan zal er Vrede ziin.
uit: Zing alle dagen I, lied 6 (NzV)

b. Terwiil de kaars wordt aanSesto-
Ken zrngen:
'O, Heer, hoe ziit Cii daar, couplet
2 en 3 uit: Zirgen van het licht.
lied 39 lO Kok), zie blz.Zt.

Licht op de kandelaar dat van de
hemel kwam,
in duister en gevaar een kleine wit-
te vlam.

ln duistet en gevaar een vlam die
zich verteert,
wij geven aan elkaar licht van de
lieve Heer.

Klnder:n in de kerk
Inleidend gesptek
ln de adventstiid wachten we oo
het kind dat met Kerst wordt gebo-
ren. Een bijzondere koning: Davids
Zoon lang verwacht. Maar wat voor
koning zal hij zijn? DraaSt hii een
gouden mantel, riidt hii op een wit
paard? Hii lilkt op David, hebben
we vorige week gehoord. David
leert ons hoe een goede koning is
en wat hii doet.

Wii ziin niet de enigen die oo eeu
koning wachten- Ergens ir: d-e vel-
den bil Betlehem loopt een herders-
kind ongeduldig heen en w€er. Het
wacht op de koning die komt en
het zou willen dat die eens een
beetje opschoot. Luister maar...

Spel: Het herderskind
Dit is het tweede deel van een spel
voor Advent en Kerst. Het idee
voor dit spel is ontleend aan het
prentenboek' H et h erd er slied' v an
Max Bolliger en Stdp 6n Z,avtel
(Cooi en Sticht, l99ol.

Nodrg; Verteller; Herderskind,
Crootmoeder
De spelers beelden het verhaal uit
met gebaren terw.iil de veneller
voorleest. Het herderskind heeft
een lammetie bii zich, gemaakt van
stevig karton beplakt met watten
of een knuffeldier. U kunt het ver_
haal ook voorlezen zonder dat het
wordt uitgespeeld.

In de velden bii Betlehem stond het
herderskind te popelen var onge-
duld. Hii wilde zo graag de nieuwe

koning zien. Ziin grootmoeder had
hem verteld, dat die zou komen.

Zodra hij er is, ga ik naar hem toe!
zei het herderskind. En ik denk dat
ik altiid bii hem bliif.
Het lammetje begon te blaten.
Och lammetje, zei het herderskind.
Ik verSat ie te vertellen dat iii bii
grootmoeder moet blijven, als ik
naar de nieuwe koning ga. Maar het
lammetie wilde mee

Waarom kan dat nietl vroeg groot-
moeder-

Poe, ik karr nog beter een leeuw
meenemen. Of een laguar, zei het
herderskind.

Denk ie echt, dat de nieuwe koning
niks van lammeties wil weten?
woeg grootmoeder

Dat begrijp ie toch! Koninsen ziin
dapper en groot en sterk. AIs leeu-
wen.

Neem iouw lammetie toch maar
mee, zei grootmoeder. fe hoeft niet
bang te ziin. De nieuwe koning is
tamilie van koning David. En die
begon heel gewoon en heel klein.
Hij was een herdersjongen. Hii
hoedde schapen en lammeties. En
toch was hij dapper als een leeuw.

Afsluitend gesprek
Hoe ziet de koning eruit waar het
herderskind op wachtl ls fui groot,
dapper en sterk als een leetrwl
Crootmoeder zeg dat hii vooral
lijkt op koning David.
Wat voor koning was David? Een
koning die geduld heeft en kan
wachten. Hii zal niet met geweld
het recht in eigen hand nemerr.
Vandaag horen we weer een verhaal

De tweede zondag vatr Advent
Het thema voor deze zondag,,het kleine begin,, daagt
mensen uit. Wie durft er mee te doeni Wie heeft hei lef
om niet af te wachten of dat wat hier in hct klein be_
grnt rrck doorzeti Wie heeft het lef om mee te doenl
Psalm 80, als intochtslied voor deze zondag, sluit hier
als gebed goed bij aan: ,doe ons opstaan,.

De.lezins uithet evangelie is het verhaal over fohannes
de Doper uit lohannes"t , t s-2s. 2iin striidbare optreden
doet deDken aan Kaleb, die bii Hebron vooropging in de
verovering van het beloofde land. uiy dwongiispict af
maar vond maar weinig navolgrng.

Wat betreft de lezing uit de brieven wordt verwezen
naar II Petrus 3:8-14. Men kan dit lezen als een nadere
invulling van de dreigende woorden ,"n ;ot rnn.r.7.-
wagen om (re)actie.

De bilzondere positie van luda, als uirverkorene, wordt
bezongen in Psalm 7g lverzen 23 en 241. Ook Gezang
36 past in dit kader. Bii Johannes I ziin er de bekende
llederen Cezang 46 en 69.
Op- deze zondag passen ook de Adventsliederen Gezang
I 19 en 126 heel goed.

Klaas Spronk
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THEMA
Lieflrebber van heelheid

\ D.r. ,orrd"g grrt het over [eru-
7 zalem, 'stad van wede/sialom/
heelheid'. feruzalem is verbonden
met de verwachting van de Vrede-
vorst 'die hemel en aarde verenigt
tezaam' .

feruzalem is ook de stad die de
twee delen van het land samen-
bindt. Het is een teken van hoop op
heelheid geworden voor heel de ge-

broken wereld.

llSAMUEL5:l-l0
David koning te leruzalem
\
) Dit 1"", *ordt in Isradl het
7 3000-iarig bestaan varr de stad le-
ruzalem gevierd. Daarbij heeft men
gerekend vanaf het moment zoals
dat in II Samu€l 5 wordt bescbre-
'ven: 

de YeroYering varl de stad door
koning David.

Ietuzalem a1s stad van eeaheid.:
yehezkei Landnu, die zich inzet voor
de vetbroedeting van lstuEli's en

Polestiiaen, vettelt hoe de oppet
abbiin van het loodse leget na de

verove ng van Oost-leruzolem in
1967 op grond van het vethaal van

koaing Salofio als wiize rcchtet de

Joodse aanspraken op de hele stad
vetdedigt. De echte tuoede4 zo legt

CONTEXT

School

Jozefs koningsdromen en hun

gevolgen,

Genesis 37:5-30

Jozels broers aanbidden hem,

Genesis 42:1-19

Jozef maah zich aan zijn broers

bekend,

Genesis 45:'l-'15

Ele([inde1)dienstzondagsschool

David koning te Jeruzalem

ll Samudl 5:'1-'10

hii uit, was zii die niet wilde dat
haar kird in tweean we Bedeeld.
Zo is IsruCl dat de stad Jeruzalem
niet wil delen de rcchtmotige bezit-
ter van de stail. Landau zet daot een

anilerc visie tegenover leruzalefi is
niet het kind, maar de moeder zelf.
En ivist als noeder vercnigt zii
mensen. Zo gebeutt het nu ook. Het
herbergt drie volkeren: Armeniers,

Ioden en Palestiinen. ALle drie heb-
ben zii hetzelfde lot ondergaan:
massamoord en verbanning- Alle
d e hebben zii nu d)k weet hun
eigen land gefuegen. leruzalem is
tnk voot a|le dtie een moederstad.
een stad die samedbindt-

De stad wordt al eerder genoemd,
v66rdat koning David haar vero-
vert. Vaak met de oudere naam fe-
bus, bilvoorbeeld in fozua I0:1. Vol-
gens Jozua l8:28 behoon de stad bil
het erfdeel van de Benjeminiglgl
en volgens Richteren l:8 zou de

stad al eens door de fudee€rs zijn
veroverd en verbrand. De stad
wordt ook de woonplaats genoemd
van Melchisedek, 'koning van Sa-

lem' {Gen.l4). David luidt echter
een geheel nieuw hooldstuk in de
geschiedenis van deze stad il. De
plaats die David aan |eruzalem
geeft zal bepalend worden voor heel
het latere bestaan van de stad.

Om te beginnen moeten we beden-
ken ilat David hier een politieke
meesterzet doet. Zoals duidelijk
werd in de vorige hoofdstukken,
moet David alle moeite doen zich
te outworstelen van de spiraal van
geweld in de machtsstriid met de
clan van Saul. Die strijd heeft alles
te maken met tweedeling varl het
land in een noordelilk en een zuide-
liik deel. Het lukt David om de te-
genstelling te overbruggen door te
kiezen voor een hoo{dstad die noch
tot het ene, noch tot het andere
kamp gerekend kon worden. Want

feruzalem ligt precies tussen beide
delen in en behoorde in Davids tiid
bovendien niet toe aan ddn van bei-
de kampen.
Had hii gekozen voor Hebron, dan
zouden de noordeliike, voorname-
liik Saul-gezinde, stammen daar

moeite mee hebben gehad. Anders-
om zou dat gegolden hebben bij een
keuze voor een stad als Macha-
naim, de residentie van Isboset

III Sam.3:8).
Zo kan vanaf het begin feruzalem
zijn naam 'stad yan vrede' eer aan-
doen.

Dit hoofdstuk bericht ook van een
militair kunststukje. De stad wordt
det met grof gev/eld veroverd en
dus vernietigd lzie Richr.l:81, maar
met list. David maakt goed gebruik
van de zwakke plek van de stad.
Die was voor zijn watervoorziening
aangewezen op een bron buiten de

stad. Voor alle veiligheid had men
een onderaardse toegangsweg naar
die bron gemaakt, zodat men de
bron vanuit de stad kon bereiken.
David slaagt erin fie tunnel te vin-
den en daarmee een weg onder de
muur door.

Tot d e keer toe is et in deze tekst
spruke van 'lammen en blinden'.
De eerste keer gaat het om het ge-

bral van de lebusieten. Ze sugflerc-
ren dat Davids leger niets uooL
steh: lammen en blinden zouden '

nog te stetk voor hen ziin. Davids
reactie is evenmin fiinzinnig. Op-
nieuw horen we kiigshaftige taal:
in leruzalem is geen plaats voor
lammen en blinden. Waarom niet!
Voor David staat leruzalem sym-
bool voor heelheid. Daarom wil hii
in deze stad geen lammen en blin-
den. De opmerking aan het slot
gaat hiet ook op in. Het is een
voorschift dat de toelating van
prieste$ tot de later in leruzalem
te bouwen tempel rcgelt: 'blinden
en lammen mogen het huis niet
binnenkomen'. Uitgebrcider is dit
terug te vinden in Leviticus 21:17-
23. Het is kenmerkend voor het op-
treden van'Davids Zoon' Iezus
Cfuistus dat Hii blinden en lam-
men niet buitensluit, moat geneest
(Luc.6:8). De aankondiging van het
riik van God gaat gepaard met de
genezing van lammen en blinden.
Het begin van heelheid van de
schepping.

Klaas Spronk
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Yoorbereiding
Hang van te voren het adventspro'
ject op in de kerk. Vandaag zijn de
eerste twee platen zichtbaar. Dek
de overige ronde platen in de har-
ten af met een rond stuk papier. Zie
pagina 8 en 9 voor de werkwijze en
werktekeningen van het project.

Aansteken van de advents-
kaarsen
Een kind steekt de derde advents-
kaars aan.
a. Zngen of zeggen:

Een derde kaars gaat stralen.
wii wachten met geduld
en horen in verhalen
hoe God zijn Woord vervult.
uit: Zing alle dagen I, lied 6 (NZV)

b. Terwiii de kaars wordt aangesto-
ken zingen:
'O, Heer, hoe zijt Gij daar' couplet
3 en 4 uit Zingen van het licht, lied
39 (@ Kok). zie blz.2l.

In duister en gevaar een vlam die
zich veteert,
wij geven aan elkaar licht van de
lieve Heer.

Wii geven aan elkaar het vuur dat
zich verdeelt,
het vuur, die martelaar, waarmee
de nachtwind speelt.

Kindercn in de kerk
lnleidend gesprek
In de adventstijd wachten we op
het kind &t met Kerst wordt gebo-

ren. Een biizondere kodng: Davids
Zoon lang verwacht. Maar wat voor
koning zal hii ziinl Draagt hii een
gouden mantel, rildt hii op een wit
paard, is hij zo sterk als een leeuwl
Hii liikt op David hebben we ge-

hoord. David leert ons deze weken
hoe een goede koning is en wat hii
doet.

Wii ziin niet de enigen die op een
koning wachten. Ergens il de vel-
den bij Betlehem loopt eeo herders-
kind ongedulfig heen en weer. Het
telt op zijn vingers welke geschen-

ken hii de koning straks zal geven.
Luister maar...

Spel: Het herderckind
Dit is het derde deel van een spel
voor Advent en Kerst. Het idee
voor dit spel is ontleend aan het
prentenboek 'Het herderslied' vaI]
Max Bolliger en Stdp ln Zaviel
{O Gooi en Sticht, 1990).

Nodig: Verteller; Herderskind;
Grootmoeder
De spelers beelden het verhaal uit
met gebaren terwijl de verteller
voorleest. Het herderskind heeft
een kaars bij zich, die hii tiidens
het verhaal aansteekt. U kunt het
verhaal ook voorlezen zonder dat
het wordt uitgespeeld.

In de vilden bil Betlehem was het
aardedonker.
Grootmoeder luisterde naar de

tacht . Ze woeg zich af waar de
steren waren.

Komt de nieuwe koning al? vroeg
het herderskind.
Ondertussen dacht hij na over wat
hii de koning allemaal zou willen
geven. Hi, telde op ziin vingers. Ik
verlang naar hem met heel miin
hart. En ik geef hem misschien wel
mijn lammetje. En als het zo don-
ker is als nu, dan geef ik hem ook
een kaars, zei het herderskind. Ik
wil graag dat iedereen de nieuwe
koning kan zien.

Denk je tlat de nieuwe koning zelf
geen licht meeneemt? woeg groot.
moeder.

Het herderskind rlacht na. I[iri-
schien neemt de nieuwe koning
wel honderd lampionnen mee als
hij komt. En duizend fakkels, zei
hij toen. Misschien komt hii in een
zee van licht.
Maar vind je een kaars dan toch
geen mooi kado, grootmoederl Als
ik miin kaars voor hem laat bran-
den, zal de nieuwe koning ons al-
tiid kunnen zien. Dan vindt hij ons
zelfs als wii hem niet zien.

Afsluitend gesprek

Hoe zal dat straks gaan als de nieu-
we koning komt? Het herderskind
is ongerust. Het is een beetje bang

dat de koning hem niet kan vinden
in het donker. Daarom heeft hij een

kaarsje in zijn hand, zodat de ko-
ning hem goed kan zien. Croot-
moeder denkt dat de koning zelf
licht mee zal brengen. De koning
die komt, laat niemand in het don-

ker zitten!

:

I

I

De derde zondag Yan Advent Gaudete
Deze zondag ontleent ziin naam 'Gaudcte, verbli,dt u', aan de opdracht in
Filippenzen 4:4-5. De tekst kan worden gezongen als antifoon bii het in-
tochtslred: Psalm 85.
In die psalm wordt ook stem gegeven aan enige twiffel: 'Voert Cij uw volk
dan nooit tot leven weer, opdat het zich in U verblijde, Heer?'

Ook in de evangelielezing uit |ohannes .3:22-30 is er bii de discipelen van

|ohannes de Doper sprake van aarzeling die eerst overwonnen moet wor-
den. fohannes helpt ze eroverheen door te vertellen van de bliidschap die
hij voelt over de komst van fezus als de Messias.
De lezing uit de brieven, I Tessalonicenzen 5:12'24, breng de bliidschap
ook ter sprake (vers 16). Daarnaast gaat het over wat je moet doen om die
bliidschap voor jezelf en anderen niet te verspelen. Het gebed hoot daarbii
als een middel om vol te houden in de strijd tegen wanhoop of cynisme.

)eruzalem, als stad van vrede in heden en/o{ toekomst, is steeds een bron
van vreugde geweest. Dat is in veel licderen verwoord: Psalm 122, Gezang

125 lvooral vers 41, Zingend Geloven IV, Iied 6 (Boekencentruml, en in de

liederen over het hemels feruzalem: Cezar.g263-265.

Verder kan men op deze zondag denken aan Gezang 98 bij Iilippenzen 4 en

I Tessalonicenzen 5 en Cezang 319 bij |ohannes 3.

Klaas Spronk
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THEMA
Lieflrebber van God

I D" or.d" is voor l)avid nes vol-
/maakt als er naast de vrede bin-
nen ziin jk ook vrede is met God.
Die twee hebben alles met elkaar
te maken. Als de vrede met God
wordt bezegeld in zijn stad van vre-
de is hij buiten zichzelf van vreug-
de. Hij geeft het voorbeeld van hoe
je van God kunt houden 'met heel
je hat, heel je ziel en a1 ie kracht.'
Op dezelfde manier kun je vol ziin
van de verwachting van de komst
van Davids Zoon.

II SAMUEL 6
De ark in Jeruzalem
\
) N, a. eenheid van noord en
7 zuid is bezegeld in Ieruzalem als
de stad van de vrede, is er ook rust
en ruimte voor een hemieuwde be.
zegeling van het verbond met God.
Dat za1 gebeuren door de ark van
God met daarin de stenen taJelen
Yan de wet weer midden onder het
volk, in Jeruzalem, te plaatsen.
In I SamuEl4-7:1 wordt verteld hoe
de ark door de Isra€lieten is ver-
speeld, in Filistijnse handen is ge'
raakt en tenslotte terecht is geko-
men in het huis van Abinadab in
Kiriat-Jearim, een plaats zo'n vij[-
tien kilometer ren wesren van feru-
zalem.

CONTEXT

School
Zoon van Jozef,

Matteis 1:'18-25

Wijzen van verre aanbidden hem,

Matteus 2:1-12

Ere(kinderldienstZondagssGhool

De ark in Jeruzalem

ll Samuel 6:1-22

Evangelielezing: Lucas.l :26-38

Lied

Gezau 127

Nu David bemerkt dat Cod ziin ko-
ningschap steunt {II Sam.S:121,
duft hil het ook aan om de ark, het
teken van Gods verbondstrouw,
naar zich toe te halen. Hii gaat met
dertigduizend marr de ark ophalen.
Dat getal is niet toevallig. Het zijn
er precies evenveel als er indertijd
sneuvelden toen de Isra€lieten
dachten de Ffistiinen te kunnen
verslaart met de ark als magisch
hulpmiddel lI Sam.4:10). Het liikt
alsof David door met dit aantal te
komen dit droevige verleden denkt
te kunnen uitwissen.
Het loopt echter anders. God laat
op schokkende wiize zien datLltj
zich niet zomaar opnieuw via de

ark laat manipuleren. Als Abinad-
abs zoor Uzza, ook al is het met de

beste bedoelingen, de ark vastgrijpt,
kost hem dat zitn leven. Cods hei-
ligheid blii{t onaantastbaar.
Davids machtsvertoon werkt hier
eerder averechts. De grootse proces-

sie heeft nog te veel van een mili-
tate parade na een klinl<ende over-
wiming- De beschriiving in vers 5
liikt als twee druppels water op de
glorieuze terugkeer Yan David en
zijn leger na de overwinning op de

Filistijnen in I Samu€l l8:6-7. God
laat zich nog steeds et verlagen
tot dit kortzichtig nationalisme.

Het is veelhetekeaend dat David de

ark moet achterlaten bij iemand
van Filistilnse afkomst, uit Gat,

met de naam Obed,Edom, 'knecht
van Edom'. God laat zich niet inlil-
ven. Deze niet-Israeliet is Hii tot
zegen. Als David het, na de gerust-
stellende berichten over de zegen
via Gods ark, opnieuw aandu t om
de ark op te halen, doet hi, het an-
ders: niet meer op militaire wiize,
maar veel meer als een religieuze
plechtigheid. Hij brengt veel offers
en danst nog uitbundiger dan bij de
eerste gelegenheid. Het werkwoord
dat voor dit laatste wordt gebruikt
doet vermoeden dat hij zelfs radsla-
gen maakte, zoals dat bijvoorbeeld
ook te zien is op albeeldingen van
processies in het oude Egypte. Dat
maakt het des te meer begriipeliik
dat Mikal onaangenaam is verrast
door zijn gedrag en hem verwiit
zich ontbloot te hebben voor het
volk. David was immers slechts ge-

kleed in een linnen lijfrok. fuist
Mikal, de dochter van koning Saul,
heeft hier moeite mee. Nu David
dan eindelijk koninklijke waardig-
heid heeft verkregen, lijkt hil die
weer te grabbel te gooien. Mikal, de

koningsdochter, begdipt dit niet.
David wel, want hii weet dat niet
hij centraal staat in feruzalem maar
Cod.
De lijn van Saul, voor wie de ko-
ninklijke waardigheid belangrijker
werd dan gehoorzaamheid aan God,
zal niet wordetr voortgezet.

Klaas Spronk
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Voorberneiding
-Hang van te volen het adventspro-
ject op ir de kerk. Vandaag ziin al
drie van de vier ronde platen zicht-
baar. Dek de vierde plaat af met
een rond stuk papier. Zie pagha 8

en 9 voor de werkwijze en werkte-
keningen van het project.

Aansteken Yan de adYents.
kaarsen
Een kind steekt de vierde advents-
kaars aan.
a. Zingen of zeggen:

Vier kaarsen in het donker
vertellen in de nacht
met licht en blii geflonker
dat ons de Vrede wacht.
uit: Zing alle dagen I, lied 6 (Nzv)

b. Terwiil de kaars wordt aangesto-
ken zingen:
'O, Heer, hoe ziit Gij daar' couplet
4 en 5 uit: Zingen van het licht,
lied 39 (@ Kok), zie blz. 21.

Wii Beven aan elkaar het vuur dat
zich verdeelt,
het !'uur, die martelaar, waarmee
de nachtwind speelt.
Het vuur, die martelaar, het licht
der wereld kwam
zo smetteloos en klaar en weerloos
ds een lam.

Kindercn in de kerk
Inleidend gesprek

ln de adventstijd wachten we op
het kind clat met Kerst wordt gebo-

ren. Een bijzondere koning: Davids
Zoon lang verwacht. Maar wat voor
koning zal hii ziinl Draagt hij een
gouden mantel, riidt hii op een wit
paard, is hij zo sterk als een leeuw
en ziet hii mensen in het donker
over het hoofdl Hii liikt op DaYid
hebben we gehoord. David leert ons
deze weken hoe een goede koning
is en wat hii doet.
Wii ziin niet de eniSen die op een
koning wachten. In de velden bii
Betlehem loopt een herderskind on-
geduldig heen en weer. Alles is nu
klaar. De koning fie hii verwacht,
moet nu maar gauw komen. Luis-
ter maar...

Spel: Het herderskind
Dit is het vierde deel van een spel
voor Advent en Kerst. Het idee
voor dit spel is ontleend aan het
prentenboek 'Het herderslied' van
Max Bolliger en Std p{r. Zav\el
(cooi en Sticht, 1990).

Nodig: Veneller; Herderskind;
Grootmoeder
De spelers beelden het verhaal uit
met gebaren terwiil de verteller

voorleest. Het herderskind heeft
een zak bij zich met koekjes in de
vorm van kroontjes. U kunt het
verhaal ook voorlezen zonder dat
het wordt uitgespeeld.
In de velden bij Betlehem rook het
heel lekker, want grootmoeder was
koekies aan het bakken. Het her-
derskind hielp haar.

)e moet er heel veel makea, groot-
moeder, zei het herderskind. Dar
kunnen we trakteren. Het is immers
feest als de nieuwe koning komt.
Wat voor koekjes moeten het ziinl
woeg grootmoeder. Koekies met
een gat erin, koekles in de vorm
van een krakeling of koekleg in de

vorm van een kroonl
Het moeten kroontjeskoeken ziin,
riep het herderskind.
Hij versierde het deeg voor de koek-

ies met roziinen en to€n ze werden
gebakken, rook het zo lekker, dat de

hele buurt kwam kiiken.
AJs ik de nieuwe koning was, dan
kwam ik nu heel gauw, zei het her-
derskhd. Hoor maar: Mijn hart
klopt van ongeduld. En kiik naar
miin lammetie. Het spring op en
neer en blaat van opwirding. Miin
kaars is al hall opgebrarrd en onze
koekies ruiken zo lekker, dat we er
haast niet van aI kunnen bliiven.

fa, zei grootmoeder, kom maar gauw,

nieuwe koning. Kom m&u gauw.

Afsluitend gesgek
Alles is nu klaar voor de koning op
wie het herderskind wacht. Vier ge-

schenken wil hii straks aan de ko-
ning geven: zijn hart dat klopt van
ongeduld, ziin lammetie dat mee
mag lopen in de grote kudde van de

De vierde zohdag van Adrent Rorate coeli
De naam van de zondag is afgeleid van de eerste woor-
den uit Jesaja. 45:8: 'Druppelt, hemelery van boven en

laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen, de

aarde opene zich, opdat het heil ontluike en zii daarbii
gerechtigheid doe uitsPruiten.'
Het is een hartstochteliike roep om heil en een oprcep

om daarvoor open te staan. Als intochtslied sluit Psalm

19 daar goed bii aan. Het bezingt God als de stralende

zon en ziin wet als Iicht op onze weg. Het verbindt

daaraan de wens dat ons leven daardoor bepaald moge

worden.
De evangelielezing is uit Lucas l:26-38. Hierin wordt

verhaald hoe Maria ontvankeliik is voor de hemelse

boodschap. Zil hoeft zich niet te schamen voor haar

'lage staat.' wat dat betreft is er een duideliik contrast

met Mik"l fie wel erg veel moeite heeft met het relati
veren van de koninkliike status.

De voorgestelde combinatie met Romeinet 16:.25-27

als lezing uit de brieven, leg het accent bii dc openba-

ring. Een alternatief is een lezing van de oude Christus-
hymne in Filippenzen 2:5-lI met de verwondering oYer

Iezus' keuze voor de nederigheid. ook wat dat betreft
heet Hii dus met recht Davids Zoon.
ReDe van Loenen schteef als'Lied van de week' in de-

cember 1987 bii tr Samudl 6 het lied'Een korung dan-

send als een kind', Gepubliccerd - zonder muziek - in
de bundel'Nacht die ons zal dagen' {Kok, 1990, blz.9l.

Andere liederen bii de Samu€l lezing ziin: Gezang t44

en uit Alles wordt nieuw IiI, licd 4 lNZvl.
Lierleren bii Lucas 1:26-38 ziin: C,ezar,g 66 (het loflied
van Maria), Gezatg 132, Zingend Geloven III, lied 2

{Callenbach), Zingend Geloven V, liederen 24-26 {Boe-

kencentrum).
Verder vindt men passende adventsliederen in Cezang

127-129, waarbii G ezelg 128 is ge€nt op de woorden

uit )esaia 45.
Klaas Spronk
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THEHA
Davids Zoon, lang verwacht
\
) Deze woorden uit het overbe-
7 kende kerstlied 'Stille nacht' krii-
gen door de lezingen over David in
de Adventstijd extra betekenis. Wat
lang vervlogen leek, kriigt nu nieu-
we inhoud. De aloude belofte van
Cods blijvende bijstand aan het
huis van David wordt opnieuw ver-
vuld.

IISAMUELT;l-16
Davids zoon

) Alle voora{gaande verhalen over
7 David, zoals we die lazen in de

weken van Advent, leiden uitein-
deliik tot het hier beschreven hoog-
tepunt met een uitstraling di€ reikt
tot aan het Kerst{eest. Opnieuw is
het verhaal pas goed te begrijpen te-
gen de achtergrond van de geschie-

denis van Saul, want David kriigt
hier wat Saul vanwege ziin onge-
hoorzaamheid werd onthouden: de

zekerheid dat ziin familie op de
troon zal blijven.

Het ialeidende ven doet denken aan

de afslaiting yan de vercvering van

het land ondet leiding van lozua:
Cod heelt lsrual nu rl.,st Seteven van

alle viianden die vonaf alle kanten
het land be&eitden (Joz.23ir). Nu ,i
er ,ruimte voor bezinning, tiid om na

te denken over de toekornst- Hoe zol
het goede van dit tuoment vastge-

houdeo kunnen wotden!
Aan het eind van het boek lozua
klinkt de waarcchuwiag dat dit niet
zo eenvoudig zal ziit . Von het vdk
wordt verwocht dat het steeds zal
kiezen voot de weg die God wiist en

zich niet zal inlaten met de onderc

volken. wonneet het dat toch zal

doen, zal Cod ziin handen vol ziin
volk oltrckket

Het is heel opvallend clat die belof-
te die via de pro{eet Natan wordt
gedaan, onvoorwaardeliik is. Ook al
zullen Davids opvolgers ongerech-
tigheid bedrijven en daarvoor ge-

straft worden, dan nog zal God niet
van Davids huis wiiken. Gods ver-
bondenheid is onopgeelbaar eo, zal
steeds opnieuw gestdte kriigea.
Dat is uitgedrukt in de 'adoptie-for-
mule' in vers 14: 'Ik zal hem tot
een vader zijn, en hii zal Mii tot
een zoon zijn.' In vers 16 wordt
daar dan nog het element van de
tiid aarr toegevoegd: 'voor altiid.' In
Psalmen als Psalm z16 wordt dat
uitbundig bezongen: /een vaste
burcht is onze God.' Daanit bliikt
dat deze belofe ook heel nadrukke-
lijk aan feruzalem/Sion werd ver-
bonden.

Toch ontbreekt het niet aan een
kritische ondetoon. De tempel als
teken van Gods blijvende verbon-
denheid mag niet door David wor-
den gebouwd. Dat is aan ziin zoon
voorbehouden. In tr Samu€l 7
wordt geen reden genoemd. Dat ge-

beurt wel in het parallelle verhaal
in I Ikonieken 22:7-10: er kleeft te-
veel bloed aan Davids halden om
bouwer van Gods tempel te kun-
nen ziin. Die eer valt ziin zoon Sa-

lomo te beurt, maer ook hii kan -
ziin naam, algeleid van het woord
voor wede, ten spijt - de wede niet
garanderen.

Het is tlperend voor de kooingen
van Isra€l dat zil steeds zijn bege-

leid door profeten. Zods Saul kri-
tisch werd begeleid door Samu€I,
had David de profeet Natan naast

zich. De pro{eten zijn de levende
herinnering aan de gedachte clat in
Israel eigenliik cod de dienst hoort
uit te maken.
Zj herinneren koningen aan hun
roepiog om herderkoning en vrede.
vorst te ziin. En zii waken ervoor
clat de band met God nooit een van-
zelfsprekend 'God met ons' zal
worden.
Ook David wordt er in dit hoofd-
stuk door Natan aan herinnert dat
hij een herderkoning is: 'Zo zegt de
Here der heerscharen: Ik heb u ge-

haald uit de weide van achter de
schapen, om vorst te ziin over miin
volk, over Isra€l' III Sam.7:8).

Er zijn vele punten van oYereen-
komst tussen David en de Vrede-
vorst van het Kerstfeest. fezus werd
niet geboren in de grote stad Jeruza-
lem, maar in het kleine aangren-
zende gehucht Betlehem, de stad
van David (Lc.2:4). Een plaats die
alles te maken heeft met Davids
herderschap. Daar werd hij van
achter de schapen weggeroepen en
tot koning gezalfd.
Een gezal(de weet dat hii geen ko-
ning is voor ziln eigen plezier. Hij
doet zijn werk in opdracht van
God. Zo'n gezalfde, zo'n herderko-
ning was David.

DaYids zoon Jezus werd geboren in
hetzelfde stadle Betlehem, in een
stal waar herders hem kwamen be-

zoeken. Net a.ls David zou hii in
zijn leven laten zien wat het bete-
kent om herderkoning en vrede-
vorst te ziin. Daarbij ging hii tot
het uiterste. Hii belichaamde vrede
op aarde voor mensen van het wel-
behagen (Lc.2:141.
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het een leuke kerstversiering.
c. De kinderen maken met het
werkblad uit 'Zondags gaan we
naar de kerk' de kerstmobile af
waar ze de laatste vier weken aan
hebben gewerkt.
d. U venelt een vrij kerstverhaal
uit het boek 'Op reis door de kerst-
nacht, verhalen voor kinderen'
(NZV bestelnummer 37001. Bii-
voorbeeld: 'Benji, de zoon van de

schaapherder' blz.l 1.'Vadertle
Panov' blz.2l, ook uitgevoerd in
een diaserie (NZV bestelnummer
501 l). 'Kerstavond in Polen' blz.38,
ook uitgevoerd in een fiaserie uit-
gegeven INZV bestelnummer
50331.'De bijzondere voorstelling
van Barnabas' blz.58.

Overweging

Zingen:'Prijs de Heer die
herders priizen'
Liedboek, Gezang 140

O{: 'Herders, Hij is geboren'.

Oude Nederlandse tekst.
Melodie: zie blz.45.

Herders, Hij is geboren

in 't midden van de nacht,
die zolang van te voren
de wereld heef t verwacht.
'Vrolijk, o herderkens!'
zorigen ons d'engelkens,
zongen met bliide stem:
'Haast u naar Betlehem'.

Als wij daar ziln gekomen,
ziet, een klein Kindeken
leit op 't strooi nieuw geboren,

zoet als een lammeken;
d' oogkens van stonde aan
zag men vol tranen staan,

' t weende uit druk en rouw
in deze straffe kou.

't Kindje begon te slapen,
de moeder sprak ons aan:

'Lieve herderkens, samen,
wilt zoetjens buiten gaan.

U lie zij pais en vr€e,
dat brengt miin Kind u mee,
want 't is uw aller Heer!
Komt morgen nog eens weer.'

Of: 'Al wie dolend in het donker'

Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vriiheid wgrdt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood:
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hii spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Dor en droog geworden aarde
die om &uw en regen waagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
zie mijn Zoon, de nieuwe Adam
fie miln welbehagen draagt.
uit: 24 ketkliedercn @ Gooi en
Sticht), melodie: zie blz.27

Gebeden
Laten wii bidden:

Om het licht van iouw gelaat wil ik
bidden.
Dat je opstaat, kind, in mij:
oog en oor van jou, wil ik ziin
louw handen en voeten,
jouw manier van leven,
niet zo bezorgd om miizelf,
maar om de ander nabij te ziin
en om de aarde, die mii lief is,
te helpen behoeden en bewaren.

Om het licht van iouw gelaat wil ik
bidden.
Voor mensen in het donker,
versuooid over de wereld;
voor kinderen vroeg groot gemaakt
in oorlog en haat,
en voor volwassenen nog altild
kleir gehouden

in het harde spel om de macht.
Dat ze iouw gezicht mogen zien
in mensen die niet langer vechten
om mijn en difn,
maar die komen, als lij,
om te delen te helen.

naar een gebed uit: 'Niet in een

herberg' (Gooi en Sticht)

Collecten en muziek

Kinderen terug in de kerk
De kioderen delen ir de kerk kerst-
kansjes uit met een lintie en een
wenskaartie eraan, net als het her-
derskind in de stal.

Slotwoorden en zegenb€de
Licht, kind in mii, kiik uit miin
oSen

of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
eh elk ziin naam in vrede draagt.
strole uit Lied oon het licht Litur-
gische Cezangen 11, lied 3 (Cooi en

S.ichrl

Dat wij het Iicht van hier meene-
men
de wereld in, en ervan uitdelen.

Slodled
'Stille nacht', Liedboek Gezang l€

flatrna van Dorss€n en Hinke Wever

Kerstmorgen
Tegen de achtergrond van de be-

lofte aan het huis van David valt
extra nadruk op de woorden van
de engelen over 'de mensen van
Gods welbehagen.' Dat welbeha-
gen werd onder meer tot uitdruk-
king gebracht in het verbond dat
God sloot met David. God vergeet
niet wat Hii heeft beloofd.
In Psalm 98, het beginlied van
deze feestdag komt dat goed tot
uitdrukking in het tweede vers.

Als evangelielezing verdient Lu-
cas 2 de voorkeur, omdat Lucas
nadrukkelijk het verband met

{Betlehem als stad vanl David
legt.

Om dezelfde reden, de relatie met
David, zou men wat betreft de

brieven kunnen kiezen voor Ro-
meinen l:l -7. De vredegroet sluit
ook goed aan bij de boodschap
van de engelen.

Een heel mooie Psalm bii de le-
zing uit II SamuEl 7 is Psalm 89,

vooral de verzen 1,2,11 et 12.
Over het huis dat voor God ge-

bouwd zal worden, kan men ook
zingen met Cezang 321.

Passende Kerstliederen ziin de

Gezangen 132, 137 lvooral het
slot), 140 (over Jezus als koning),
143 en 153.
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