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Een inkijkje in Gods vernieuwde schepping 
Meditatie door ds Jelle Brouwer en Gijs Bleijenberg (predikant en proponent, Mechelen-
Noord)  
 
Intro: Waiting is Silence (geschreven door Carey Landry) 

Waiting in silence, waiting in hope, 
we are your people, we long for you, Lord. 
Lord God, ever with us, Emmanuel. 
Come Lord Jesus. Maranatha! 
 

Waiting in silence, waiting in hope, 
we are your people, we trust in your love. 
O Sun of Justice, true Prince of Peace, 
Come with your justice, Lord. Maranatha! 
 

Waiting in silence, waiting in hope, 
we are your people, Lord, we seek your truth. 
Wisdom Incarnate, teach us your way; 
Show us the path of life. Maranatha! 

Waiting in silence, waiting in hope, 
we are your people, we long for new life. 
O Key of David, open our hearts. 
Give us new vision, Lord. Maranatha! 
 

Waiting in silence, waiting in hope, 
we are your people,  
our hearts thirst for you. 
Flower of Jesse, bloom in our midst. 
Make us your garden, Lord. Maranatha! 
Make us your garden, Lord. Maranatha! 

 
Welkom en bemoediging 
Goedemorgen, 
In deze onlinedienst staan we stil bij de derde adventszondag. In kerk wordt deze zondag ook 
wel zondag Gaudete genoemd. We mogen al iets zien van waar we op hopen en waar we 
naar uit zien.  
 

Laten we stil worden voor de God waar wij stil van worden. 
 

Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft; 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
En niet loslaat wat Zijn hand aan ons begon. 
 
Lied: Psalm 126 (NLB 126: 1,3) 

1. Toen God de Heer uit 's vijands macht 
Sions gevang’nen wederbracht 
en ons verlost' uit nood en pijn, 
scheen het een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten, onze tongen 
verhieven 's Heeren naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heid’nen aan: 
De Heer heeft hun wat groots gedaan! 

3. Wat men hier nu met tranen zaait, 
wordt eenmaal met gejuich gemaaid. 
Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal, 
gaat wenend voort en zaait het al. 
Maar bij het feest der eerstelingen 
zal hij verheugd het oogstlied zingen. 
Dan keert hij weer te goeder uur 
en draagt zijn schoven in de schuur. 

 
Vanuit de gemeente: Advent is….. (door Jonathan Denivelle) 
 
Kyriegebed 
Zie de nood van onze wereld, 
zoveel eenzaamheid en pijn. 
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Laat het niet verborgen blijven, 
laat er, Heer, ontferming zijn. 
Hoor ze roepen, bange mensen, 
want ze zien het licht niet meer. 
Hoor hun stem ook in de hemel, 
kom dan toch, ontferm U, Heer. 
 

Hoor ons roepen, deze morgen, 
heel uw wereld, groot en klein. 
Draag ons, Vader, in uw liefde, 
wil onze Ontfermer zijn. 
 
Lied: Stil is de straat (NLB 1003: 1) 

Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 

 

 
Voor de kinderen 
Als ik een dienst voor mag gaan neem ik vaan mijn grote vriend (handpop) Bobo mee. En 
Bobo maakt vaak dingen die mee die kleine en grote kinderen helpen om de preek beter te 
begrijpen: 
 

Sinds Bobo in België woont wil hij graag naar Bobbejaanland. Op school hoort hij dat dit een 
mooi pretpark is en daar houdt Bobo van. Daarom heb ik Bobo beloofd dat we naar 
Bobbejaanland gaan. Bobo wil graag weten wanneer we gaan. En dat is als het park weer 
open is en het een droge dag is. Bobo ziet er al naar uit naar deze dag. Het kan nog even duren 
maar het kan ook zo zijn.  
 

En dat is wat er vandaag gebeurt Jesaja 65:17-25. God geeft een inkijkje in Zijn vernieuwde 
schepping. We mogen er naar uit zien, al weten we nog niet precies wanneer dit zal zijn. 
 
Lezing: Jesaja 65:17-25 
17Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18Er zal alleen maar blijdschap zijn 
en groot gejuich om wat ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19Dan zal ik over Jeruzalem jubelen 
en mij verblijden over mijn volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20Geen zuigeling zal daar meer zijn 
die slechts enkele dagen leeft, 
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geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 
van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk 
zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 
van het werk van hun handen. 
23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, 
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw en een rund eten beide stro 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 
 
Lied: Ik weet van een stad (NLB 771: 1 en 3) 

1. Ik weet van een stad die komen zal, 
een stad op een berg hoog boven het dal, 
met muren en poorten en lichten 
en mensen met blijde gezichten. 
Ik weet van een stad die toekomst heeft, 
Jeruzalem, dat wordt een feest. 

3. Ik weet van een stad op Sions top, 
een stad van de vrede dicht bij God, 
waar ander recht wordt gesproken, 
het kwaad wordt gehaat en gebroken. 
Ik weet van een stad waar je schuilen mag, 
Jeruzalem, eens op een dag. 

 
Meditatie  
Mijn geliefde broeders en zusters, 
Onlangs zag ik  op YouTube een filmpje waarin het uitgelegd hoe mijn om kan gaan met 
heimwee. Wist u dat 90% van de mensen die op vakantie is dat zij last hebben van heimwee? 
En er zijn verschillende oorzaken voor heimwee. En zelfs als we gaan logeren bij een goede 
vriend of bij familie kan het zijn dat last hebben van heimwee. Ook mensen die omgeving 
verblijven waar thuis geen veiligheid is, om welke reden ook. Ook zij kunnen last hebben van 
heimwee. Kunnen de veiligheid die een hotel of vakantie hen biedt niet aan. En verkiezen 
liever de oude nare situatie dan een reis met veiligheid. Zij verlangen naar de oude situatie. 
Vandaag hebben gelezen uit Jesaja 65. Hier lezen we een klein beetje over de heimwee die 
God heeft. Het gaat hier over de ballingschap van Israël, waarin het volk het moeilijk heeft. 
Het volk kwam in ballingschap omdat zij andere goden aanbaden. In deze moeilijkheid 
beschrijft Jesaja de heimwee van God. Jesaja 65 heeft grote overeenkomsten met Genesis 1. 
Het gaat over het creëren van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Echter zijn er een paar 
verschillen. Bij Jesaja gaat het om een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Het 
geklaag en het geween zal voorbij zijn. Dit lazen we in vers 19. Ook zal er een einde komen 
aan uitbuiting. Letterlijk staat er: geen huizen bouwen voor de ander. Het zal niet zo zijn dat je 
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aan het werk bent en een mooi huis voorziet van alle luxe. Waar  wij niet van mogen genieten. 
Het gaat hier om mensen die worden uitgebuit, die mooie huizen moeten bouwen. Het volk 
Israël moet in Babel voor de hooggeplaatste mensen mooie huizen maken en mogen daar zelf 
niet van profiteren.  
Ook niet van loon dat zij zelf niet krijgen. Ze gaan terug naar hun gebrekkige woonplekken. 
Dit gebeurt in deze huidige tijd ook nog steeds. Vandaag de dag is nog steeds ook in België 
moderne slavernij. Goedkope krachten huren wij omdat wij onze hoge standaarden kunnen we 
wezenlijke. Onlangs was er een documentaire op televisie. Ik weet niet of u dat weet. Het ging 
over gezeefde tomaten en gepelde tomaten in blik. En wat bleek: die worden in Italië gepeld 
door migranten. Zij moeten die tomaten met de hand in de brandende zon pellen. En toen men 
vroeg waarom dat niet machinaal wordt gedaan. Was het antwoord: dat zij daar maar een paar 
euro per uur voor kregen. En daarom de machine duurder is dan deze mensen. Wij profeteren 
hier van mensen die onderdrukt worden om onze standaarden hoog te houden. 
Hier worden wij machteloos gemaakt, we willen de praktijken leiver niet en toch gebeurt het. 
Vers 25 van deze profetie gaat terug op Genesis 3:14.  Wanneer de slang van zijn macht wordt 
ontnomen. Vandaag zijn wij vaak als mensen machteloos, hebben onze daden geen effect. De 
tweede golf waar we nu zitten proberen we te onderdrukken. We dragen een mondmasker, 
houden afstand, nodigen weinig mensen uit en hebben een sociaal isolement. En toch zijn er 
berichten niet hoopgevend, toch valt het tegen. Het aantal besmettingen stijgt en we doen nog 
zo ontzettend ons best. En hoe vaak is dat eigenlijk niet? Dat we ons best doen en onze 
omgeving, onze vrienden en vriendinnen, collega's ons niet begrijpen? Dat wij dingen niet 
kunnen delen met de ander. Hoe vaak hebben wij niet een geheimpje tegen niemand kunnen 
vertellen?  
Als kleine jongen zag ik altijd uit naar kerst. En ik weet nog goed dat als ik dan op school 
was, dat we dan kaarsjes mochten aansteken. Aftellen naar kerst. Het liefst stak ik op het 
einde van de adventstijd de kaarsjes aan. Want dan waren het er meer. Eigenlijk was ik aan het 
aftellen naar de kerstvakantie. Voor mij, als kleine jongen, waarin ik veel kon doen dat ik 
wilde: Kerst, vakantie en  vuurwerk afsteken. Nu is dat verlangen uitzien naar Kerst. Ook heb 
ik nut heimwee naar de tijd dat de slang machteloos zou worden gemaakt. In deze donkere 
tijden mogen wij een lichtpuntje zien, heel duidelijk, 'Ik schep' daar begint de profetie mee. 
God neemt het initiatief. Hij is de god van de schepping en wij mogen ons daar aan 
vasthouden. En mogen ons overgeven aan God die als een vader, als een moeder wil zijn. 
Onze zorgen, alles kunnen delen. Omdat Hij zo naar ons uitziet. Ons diepste geheimpje van 
binnen weet Hij. De Bijbel is een boek van bevrijdingen ren reizen. Jozef en Maria moesten 
reizen van Nazareth naar Bethlehem. Tegelijkertijd is de bijbel ook een boek van de 
bevrijding voor alle mensen. Zodat wij niet langer machteloos zullen zijn. Dat onze heimwee 
die wij hebben niet ongehoord zal zijn. De vernieuwing van de schepping gaat door. God laat 
de werken van Zijn hand niet los. Ook nu in deze tijd. Letterlijk en figuurlijke, donkere tijden. 
Zoals Franciscus van Assisi zegt: 'we mogen zijn als dwazen om te denken dat je in deze 
wereld een verschil kan maken.' Wij mogen het gaan proberen om een smaakmaker te zijn 
voor de ander. En heel soms mogen wij in deze wereld al iets van dit smaakmakerschap zien. 
Soms mogen we zo bevoorrecht zijn.  
Amen. 
 

Lied: Eens komt de grote zomer (NLB 747: 1, 4 en 5) 
1. Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 

4. Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van 't woeden van de boze, 
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met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 

van 't vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van 't lijden aan de tijd. 

5. Ja, Hij zal ons geleiden 
in 't schone paradijs, 
het bruiloftsmaal bereiden 
zijn grote naam ten prijs. 
De liefde die wij zingen, 
zo schoon, zo ongekend, 
zal uit de bron ontspringen 
van God ons middelpunt. 

 

 
Voorbede, stil gebed en Onze Vader 
Heer, onze God, 
 

wij danken U dat Gij ons perspectief biedt. 
Dat ondanks al onze onmacht, al ons falen, 
deze aarde niet ten dode is opgeschreven, 
omdat Gij niet opgeeft, 
omdat Gij ons aanspoort om in te stappen  
in uw visioen van deze-aarde-nieuw. 
 
Wij bidden U om moed,  
dat wij ons niet laten verlammen  
door alle negatieve berichten om ons heen, 
maar vasthouden aan uw beloften 
en gehoor geven aan uw opdracht aan ons 
om mensen te zijn van vrede en recht. 
 
Wij bidden U om kracht, 
dat wij gaande blijven in het besef  
dat er meer is dan de corona-pandemie, 
meer dan mislukte onderhandelingen, 
meer dan oorlog en terreur, dood en verderf. 
Dat we ons inzetten tegen onverschilligheid, 
tegen verdeeldheid, tegen onderdrukking, 
zodat mensen tot hun recht komen 
en zich herkend weten als kinderen van U. 
 
Wij bidden U om uitzicht, 
om licht in onze duisternis, 
om antwoord op ons hopen. 
Kom zelf ons tegemoet, 
vervul ons met hoop, 
niet omdat wij zulke goede mensen zijn, 
maar omdat Gij zo’n goede God zijt. 
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 Gij, die antwoordt       Dienstboek PKN 
 voordat wij nog tot U roepen, 
 laat uw licht opgaan 
 overal op aarde waar 
 mensen heil verwachten. 
 Schep een nieuw begin 
 en wijs ons de goede weg 
 van Jezus, uw Zoon. 
 Doe ons delen in uw blijdschap 
 en maak ons werkers 
 van barmhartigheid en liefde, 
 deze dag en alle dagen die komen. 
 
In de stilte leggen we voor U neer, dat wat een ander niet voor ons kan zeggen… 
 
Zo bidden we U, Heer onze God, 
In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heiland, 
Die ons met deze woorden tot U heeft leren bidden: 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw Wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied: God zal je hoeden (NLB 426) 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht 
 
Zegenbede 
Moge de weg voor u een begaanbaar pad zijn,  
Moge de wind u steeds in de rug waaien,  
moge de zon met zijn warmte u in het gezicht schijnen,  
en de regen op milde wijze uw velden besproeien,  
en moge God u, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten,  
bewaren in de palm van zijn hand. 
 
Zo zegene ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
 


