
 

 

 

4e advent – 19 december 2021 

 

Hallo allemaal, 

 

Vandaag is het alweer de 4e adventzondag. In de 

kerk wordt de 4e adventskaars aangestoken en 

mag het 4e luikje van de adventsposter worden 

opengemaakt. 

Deze keer gaat het verhaal over het volk Israël. 

Ze wonen nu in een vreemd land. 

Ze zijn heel verdrietig en ze missen Jeruzalem. Ze 

missen de tempel. Ze missen God. Komt er ooit 

een dag waarop ze weer gelukkig zullen zijn? 

Waarop ze weer terug kunnen naar hun eigen 

land? Of is God hen vergeten?  

 

Maar dan op een dag vertelt iemand hen dat God hun een helper zal sturen die hun 

terug zal brengen naar hun eigen land. Alleen zal deze helper geen stoere, sterke man 

zijn opvalt… 

 

 

 

Kerst, Waar Draait Het Nou Om?! - YouTube Music 

Kerst keert alles om - YouTube Music 

https://music.youtube.com/watch?v=uk6VVWjo-1w&list=RDAMVMuk6VVWjo-1w
https://music.youtube.com/watch?v=Q6_SCpLLXtY&list=RDAMVMQ6_SCpLLXtY


 

 

Bijbelverhaal 

Lucas 1: 26-56

 

Gods dienaar valt niet op  

Lang, lang voordat Jezus geboren werd, woonden heel veel Israëlieten in een ander 

land. Ze waren daar niet naartoe verhuisd omdat ze dat zelf graag wilden. Nee, ze 

moesten er naartoe verhuizen. Want er waren soldaten uit een ander land naar Israël 

gekomen. Die soldaten maakten Jeruzalem en de prachtige tempel van God kapot. En 

ze namen de Israëlieten gevangen, en brachten hen naar Babylonië. Voortaan moesten 

de Israëlieten daar wonen en werken.  

Daar zitten de Israëlieten dan, in dat verre land. Ze zijn heel verdrietig. Ze missen 

Jeruzalem. Ze missen de tempel. Ze missen God. Komt er ooit een dag waarop ze weer 

gelukkig zullen zijn? Waarop ze weer terug kunnen naar hun eigen land? Of is God hen 

vergeten?  

Op een dag staat er een profeet op de markt. ‘Luister, mensen van Israël!’ roept hij. ‘Ik 

heb goed nieuws voor jullie. Jullie stad Jeruzalem is kapot, maar God gaat jullie helpen. 

Hij zal jullie terugbrengen naar jullie eigen land, naar jullie eigen stad. God gaat iemand 

naar jullie toe sturen die jullie gaat redden: een speciale dienaar van wie Hij heel veel 



houdt. Gods dienaar zal ervoor zorgen dat alles weer goed komt. Hij zal jullie land weer 

heel maken. En hij zal het goed maken tussen God en jullie. ‘Wat fijn!’ zegt een man die 

vooraan staat.  

‘Wie is het, die dienaar van God? Hoe ziet hij eruit?’ ‘Hij is vast heel groot en sterk!’ zegt 

een meisje. ‘Met mooie kleren!’ zegt een jongen. ‘Kleren van een koning.’  De profeet 

schudt zijn hoofd. ‘Nee,’ zegt hij. ‘Gods dienaar valt niet op. Hij kan naast je staan 

zonder dat je het door hebt. Hij ziet er helemaal niet bijzonder uit. De mensen lopen hem 

zomaar voorbij. Ze denken: dat is iemand waar je niks van kunt verwachten. Die man is 

niet sterk, dat zie je zo. Gods dienaar lijkt niet op een grote, sterke boom, maar meer op 

een klein plantje, dat zomaar weggeblazen kan worden door de wind. Hij zal vaak ziek 

zijn. Hij zal veel pijn hebben. En de mensen zullen helemaal niet aardig voor hem zijn. Ze 

zullen een hekel aan hem hebben. Ze zullen hem straf geven. Ze zullen hem slaan. Ze 

zullen hem zelfs doden.’  

‘Wat?’ zegt de man die vooraan staat. ‘Maar zo iemand kan ons toch niet helpen?’ ‘Dat 

is nou juist het geheim,’ zegt de profeet. ‘Dit is precies de 

manier waarop hij ons wel kan helpen. Want Gods dienaar 

wordt niet zomaar ziek. Hij wordt ziek in onze plaats. Zodat wij 

niet ziek hoeven te worden. Gods dienaar krijgt niet zomaar 

straf. Hij krijgt straf in onze plaats. Hij wordt gestraft om wat wij 

verkeerd hebben gedaan. Gods dienaar sterft niet zomaar. Hij 

sterft in onze plaats. Hij zorgt ervoor het weer goed is tussen 

God en ons. Jullie weten het allemaal, wij doen veel verkeerde 

dingen. Vaak luisteren we helemaal niet naar God. We vergeten 

helemaal wat God graag wil. We lijken wel schapen die niet bij 

de herder blijven, maar die in hun eentje weglopen. Als een 

schaap wegloopt, dan kan de herder hem niet beschermen. 

Dan kan er zomaar een leeuw komen die het schaap dood bijt. 

Maar Gods dienaar gaat ons helpen. Ook al ziet hij er niet sterk 

uit, ook al heeft hij geen grote mond en valt hij niet op, hij zal 

ervoor zorgen dat het goed komt tussen God en ons. Hij gaat 

ons redden. Gods dienaar komt eraan, mensen. En dat is het beste nieuws dat we maar 

kunnen krijgen!’  

Jaren later wordt Jezus geboren. Hij ziet er niet heel sterk uit. Hij heeft geen grote mond. 

Eigenlijk valt Hij bijna niet op. Maar de mensen die in Hem gaan geloven, zeggen tegen 

elkaar: ‘Hé! Die dienaar van God, waar de profeet heel lang geleden over sprak – zou 

dat Jezus zijn? Hij is als kleine baby naar ons toe gekomen, en Hij had niet eens een 

bedje om in te slapen. Hij helpt alle mensen die Hij tegenkomt. Hij zorgt ervoor dat het 

weer goed komt tussen God en ons. Hij is onze redder!

 



Heb je weleens zaadjes gezaaid waar plantjes uit komen, maar dat je daarna vergat om ze water 

te geven? Met zo’n klein en verschrompeld plantje uit droge grond wordt Gods dienaar 

vergeleken. Hij is dan wel een heel bijzonder persoon, die door God is uitgekozen om de 

mensen te bevrijden, maar hij ziet er totaal niet uit als een superheld. De mensen kijken zelfs op 

hem neer en lopen hem snel voorbij. Waarom heeft God daarvoor gekozen? Omdat de dienaar 

op deze manier net zo is geworden als wij: hij heeft ziekte en lijden gekend, net als alle andere 

mensen. Door een mens te worden als wij, kon hij onze zonden van ons wegnemen.  

 

 

 

 

DE SCHATBEWAARDER UIT ETHIOPIË  

In Handelingen 8:26-35 gaat het over een man uit Ethiopië – een schatbewaarder (het hoofd van 

de schatkamer van de koningin) – die in het boek Jesaja aan het lezen is. Hij leest het gedeelte 

waar wij vandaag ook een paar verzen van hebben gelezen. De Ethiopische man begrijpt niet 

goed wie er met Gods dienaar bedoeld wordt. Een van de apostelen, Filippus, komt hem tegen 

en legt hem uit dat Gods dienaar Jezus is. Jezus heeft geleden om onze zonden weg te kunnen 

nemen. En zo wordt deze profetie in Jesaja 53 door veel christenen nog steeds begrepen.  



  

Vandaag mag het 4e luikje van de adventsposter worden opengemaakt en kun je 

luisteren naar het advent-projectlied:  

Tel jij mee? - KND Ontmoetingskerk Dordrecht - YouTube 

 

 

 

In de tekst van vandaag kun je lezen dat God arme en gewone mensen belangrijk 

maakt, maar rijke mensen juist wegjaagt. Hoe zit dat dan als je ouders toevallig veel geld 

hebben? Of als je in een rijk land als Nederland woont? Wil God dan niets met je te 

maken hebben? Nee, zo wordt het gelukkig niet bedoeld. Wat er bedoeld wordt, is dat 

arme mensen vaak door rijke machthebbers worden onderdrukt. Dat gebeurt nu nog 

steeds. God belooft dat Hij voor de armen zal opkomen en hen tegen die onderdrukkers 

zal beschermen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6vZmES-NZsQ


 

 

 

 

Het volk Israël zat in de knoop. Ze kwamen er niet zelf uit. God stuurde een dienaar die Israël en 

alle andere volken op aarde zou bevrijden. Vraag je broer(tje) of zus(je), papa of mama of ze 

willen assisteren. In deze opdracht zitten jullie ook in de knoop. Lukt het jullie om jezelf te 

bevrijden? Of heb je iemand nodig die je bevrijdt? 

 



Persoon A en B zijn met elkaar verbonden, zie afbeelding A 

 

Neem het midden van het touw van persoon 2 

Duw dit middenstuk door de lus over de pols van persoon 1, zie afbeelding 

B 

 

Haal het touw over de hand en trek het door de lus los, zie afbeelding C 

 

LET OP: verdraai het touw tijdens deze handeling niet!  



 

Maak jij de dienaar van God zichtbaar? Pak je viltstiften of 

kleurpotloden en kleur de plaat in volgens de instructies die 

ernaast staan 

 

 



Lees de tekst in de boekrol en maak de vragen. Kun jij achter de oplossing 

komen?



Achter de antwoorden staan woorden tussen haakjes, vul bij elke vraag 1 

van de 2 antwoorden in en er zal een zin ontstaan uit Handelingen 8 

 





 

 

 



 

 

Bronvermelding: BijbelBasics, adventkruimels 

Oplossing van de puzzel: 

Toen vertelde Filippus hem 

dat het over Jezus ging 


