
 

1 

 

Geloof, hoop en talent  
 

 

Liturgische handreiking Adventsperiode 2019 

 

Met deze liturgische handreiking voor de eerste 

drie weken van de Adventsperiode 2019 wil 

Protestantse Solidariteit gelegenheid bieden om 

het project te integreren in de eredienst.  

Met dank aan ds. Douwe Boelens.  



 

2 

Tweede zondag van de Advent: Hoop  
 
Lezing: Micha 4:1-8 
 

“Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,  
geen mens zal meer weten wat oorlog is” (Micha 4:3) 

 
De profeet Micha heeft een visioen dat hij deelt met de profeet Jesaja (Jesaja 2:2-4). Zijn 

visioen gaat over een tijd, waarin het gedaan zal zijn met de oorlog. Het ijzer waar ooit 

wapens als zwaarden en speren van waren gemaakt, zal dan gerecycleerd kunnen worden 

voor vreedzame doeleinden: men zal er ploegen en snoeimessen van kunnen maken. 

Zelfs de betekenis van oorlog zal dan niet langer gekend worden, omdat nieuwe generaties 

in vrede zullen opgroeien. 

Micha ziet dit visioen in het verlengde van een ander visioen, dat namelijk de volkeren van 

de aarde zich tot de God van Israël zullen bekeren, en zich door Hem zullen laten 

rechtspreken. In plaats van dat de volken naar Jeruzalem zullen optrekken om het aan zich 

te onderwerpen, zullen ze optrekken om zich aan Israëls God te onderwerpen. Dat de wil 

van Israëls God gedaan zal worden, dat gerechtigheid en vrede zullen heersen, wordt 

uitgedrukt door het beeld dat de berg waarop de tempel van Jeruzalem staat, boven alle 

andere bergen verheven zal zijn. 

De betekenis van dit visioen is niet zozeer dat Israël zal heersen over andere landen en 

volken, maar dat alle landen en volken gerechtigheid en vrede zullen vinden, die de God van 

Israël voor hen voorzien heeft. 

Na het visioen van recht en  vrede wordt uitdrukkelijke aandacht geschonken aan kreupelen 

en aan verdrevenen: aan de mensen die uit de ballingschap terug zullen keren naar 

Jeruzalem. Zij zullen samen de nieuwe bevolking van Jeruzalem vormen. 

 

Op de tweede zondag van Advent gaat het opnieuw over ‘Geloof, hoop en talent’. Deze 

zondag ligt de focus op het begrip ‘hoop’. Hoop heeft te maken met vertrouwen, met een zich 

toevertrouwen aan God. Dit vertrouwen spoort mensen aan tot een leven naar Gods 

bedoeling. 

In de profetie van Micha geeft de hoop op vrede en recht tussen de volken de richting aan 

voor het leven in de tegenwoordige tijd. Het volk van Jeruzalem wordt opgeroepen zich te 

richten op vrede en recht, ook als andere volken nu nog hun eigen goden en dus andere 

belangen volgen. Uiteindelijk zal de toekomst toebehoren aan de God van Israël, aan wie 

alles en allen onderworpen zijn. 

Zorg voor mensen in nood, mensen in armoede, is een uitdrukking van ‘de hoop die in ons 

is’. Met onze concrete zorg (bijvoorbeeld door het studiefonds “Ik help een kind”) geven we 

gestalte aan onze hoop op een betere wereld. 

 

Aanbevolen liederen: 

NLB 447:1-3 “Het zal zijn in het laatste der tijden” 

 (https://kerkliedwiki.nl/Het_zal_zijn_in_het_laatste_der_tijden )  

NLB 771:1-3 “Ik weet van een stad die komen zal” 

 (https://kerkliedwiki.nl/Ik_weet_van_een_stad_die_komen_zal)  

NLB 1016:1-4 “Kom laat ons opgaan/Lied van de vrede” 

 (https://www.youtube.com/watch?v=hp3yu7ce-Ok)  

Hemelhoog 736:1-5 “We shall overcome” 

 

Gebed: 

https://kerkliedwiki.nl/Het_zal_zijn_in_het_laatste_der_tijden
https://kerkliedwiki.nl/Ik_weet_van_een_stad_die_komen_zal
https://www.youtube.com/watch?v=hp3yu7ce-Ok
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“Laten we bidden voor mensen in oorlogslanden, 

en voor mensen voor wie het altijd oorlog is. 

Net zoals in Bijbelse tijden slaat de schrik ons om het hart 

als we denken aan alle gevaren waaraan we blootgesteld zijn: 

aan de heerszucht en de meedogenloosheid van wereldleiders, 

aan de grote verschuivingen die zich in onze wereld voordoen. 

Maak ons tot vredestichters, 

zoals onze Heer Jezus Christus ons heeft opgedragen: 

mensen die in staat zijn om het op te nemen voor de vrede, dichtbij en veraf. 

Wij bidden U voor kinderen in nood, 

dat zij ervaringen opdoen met vrede en recht, 

waaruit zij later als volwassenen kunnen putten, 

om ook zelf vrede en recht voor anderen te scheppen. 

Wees zo met ons allen, zo bidden wij U.” 

 

 


