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Zingen van het komende Licht

Ria Borkent

Het is bijna adventstijd: we leven toe naar het Kerstfeest, waarop we de geboorte van de Here Jezus hopen te gedenken,
én we leven toe naar de terugkomst van onze Heer en Heiland.
Advent (Latijn, van ad-ventus, aankomst), de tijd vanaf de vierde zondag voor Kerst, is een tijd van verwachting. Wij
verwachten Gods koninkrijk, dat komende is, zijn grote daden gedenkend.

Zingen in het donker
De donkere dagen voor Kerst herinneren ons aan het verst verwijderd verleden: de paradijsengel staat met flikkerend
zwaard voor de hof van Eden, vanwege Adams val - daarom moest Christus geboren worden, die zich in dat zwaard zou
storten om vrede te bewerkstelligen, verzoening, heil.
Hem verwachten wij nu uit de hemelen. De adventstijd is dan ook een voorbereidingstijd met het karakter van inkeer én
vreugde.
Het samen zingen in kerk en huisgezin geeft uitdrukking aan het gemeenschappelijke karakter van het geloof, we zingen het
geloof elkaar toe (Kol. 3:16) - en zo loven wij de Almachtige God. Zingen is daarbij een fysieke aangelegenheid, je geeft je
adem aan de tekst, de woorden gaan als het ware door je heen, en zo raak je al zingende met ziel en zintuigen betrokken
bij de betekenis ervan.

Gods woord: een poort naar licht (Ps. 119)
Vanouds worden op de vier adventszondagen voor Kerst psalmen en gezangen gezongen. Die traditie wordt lévend
gehouden als wij thuis, bijvoorbeeld zondags na de avondmaaltijd, en in de kerk veel zingen. De geboorte van Christus en
zijn wederkomst liggen in elkaars verlengde; in adventsliederen is dat reliëf, dat dubbelperspectief aanwezig.

Lied & lezing
* Eerste adventszondag:

Psalm 25. De gemeente belijdt schuld en wil 'gelovig U verwachten' (vers 1 en 3).
Psalm 24. Erebogen worden opgericht, 'want zie, Hij komt, de Vorst der ere' (vers 4,5).
Gezang 26, 42, 119, 122, 130 (proefbundel, Liedboek).
Lezing: Jesaja 40:1-11 en Matteüs 21:1-9.

* Tweede adventszondag:
Psalm 18. De psalm zingt van een zeer indrukwekkende en reddende God: 'God boog Zich neer, zijn hand heeft mij
gevonden / toen mij de waatren aan de lippen stonden'.
Psalm 80. De refreinregel 'Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht / van uw vertroostend aangezicht' wordt onderstreept door
de coupletten in beurtzang te zingen, waarbij de refreinregel door allen gezongen wordt.
Gezang 23, 27, 122, 126, 168.
Lezing: Jesaja 2:2-5 en Lucas 21:25-33.

* Derde adventszondag (genoemd: 'wees blij', naar Fil. 4:4v):
Psalm 85. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
Psalm 149. Een psalm van vreugde vanwege Gods heil.
Gezang 98, 125, 126, 281.
Lezing: Jesaja 35:1-10 en Matteüs 11:1-10.

* Vierde adventszondag:
Psalm 19. De psalm van de opgaande zon verwijst naar Christus, de Zon der gerechtigheid.
Psalm 145. Gods grootheid en zijn wonderdaden roepen de lofzang op.
Gezang 120, 125, 129.
Lezing: Jesaja 45:8 en Johannes 1:19-28.

Nieuwe adventsliederen
Daarnaast zijn er kerkliederen te zingen van na 1973, van na het Liedboek. Hieronder enkele titels:
'Heel de hemel brengt de Heer'. Een lied bij Psalm 19 en Jesaja 45:8, een Messiasprofetie (Contrafacten, uitg. Centrum



voor de Kerkzang).
'Hoe glansrijk staat de Morgenster'. Over komst en wederkomst van Christus. (Een vleugje eeuwigheid, uitg. Gooi &
Sticht).
'Looft God mijn ziel en zinnen'. De Lofzang van Maria (Zingend Geloven 5, uitg. ISK/Boekencentrum).
'De steppe zal bloeien'. Een lied bij Jesaja 35 en Psalm 126 (Zingend Geloven 4).
'De zomer komt, de nieuwe aarde'. (Zingende Gezegend, uitg. Boekencentrum).
'God stuurde op zijn tijd'. Adventslied over de engel Gabriël en Maria (Een vleugje eeuwigheid).
'Alle eer en alle glorie'. Een loflied aan Vader, Zoon en Geest (Amsterdamse Katernen 3, uitg. Cantoraat Oude kerk
Amsterdam).
'Uw woord omvat mijn leven'. Een lied bij Psalm 119. Het licht van advent schemert door de tekst. (Zingend Geloven 5).
'Uit uw verborgenheid'. Herinnering aan Johannes 1 (Zingend Geloven 4).
'Wij zingen door de tranen heen'. Roep om de Ster die de nacht zal breken (Zingend Geloven 4).

Zondagavondzang
Een jaarlijkse Advent-zondagavondzang met psalmen en gezangen, op de laatste zondagavond van november, kan in de
gemeente uitgroeien tot een gewaardeerde traditie. Houd, als u een programma samenstelt, als vuistregel aan: afwisseling
van bekende en nieuwe liederen. Leer niet meer dan één nieuw lied per avond aan. De andere nieuwe teksten moeten zo
gekozen zijn dat ze op psalm- of gezangmelodieën te zingen zijn. In de bundel Zingende Gezegend van ds. A.F. Troost
staan vele nieuwe (kinder)liederen op bekende wijzen. Men zingt ze zo mee.
Een kind kan tussendoor een kerstlied spelen, iemand kan een gedicht voordragen, er is een organist nodig en een
voorzanger (of cantorij). Voor de presentatie vraagt u een geschikt persoon. Een programma van een uur (bijv. van 20.00
tot 21.00 uur, pauze na afloop) voldoet meestal goed.

Bewaren en overwegen
Niet alleen zingend, maar ook lezend en overwegend wordt het begrip advent gevuld met betekenis. Maria, de moeder
van onze Here Jezus, is zeker in deze tijd een inspirerende vrouw. Van haar staat geschreven, dat zij 'al deze woorden
bewaarde, die overwegende in haar hart' (Luc. 2:19). Zij was innerlijk met Gods heilsgeheimen bezig. Zo is het ook voor
ons van belang om met Gods werk in de geschiedenis bezig te zijn; zijn werk raakt onze eigen persoonlijke geschiedenis.
Er zijn mooie boeken beschikbaar die u via de kerkbibliotheek misschien kunt lenen, of zelf wilt aanschaffen, waarin de
geschiedenis van de geboorte van Christus verhaald en toegelicht wordt. Ik denk bijvoorbeeld aan het goed leesbare boek 
Lucas en het boek Matteüs van dr. Jakob van Bruggen. Alleen de kopjes boven de hoofdstukken maken al nieuwsgierig:
'Maria geroepen'; 'Genesis van Jezus Christus'. Een ander verhelderend boek om in adventstijd te (her)lezen is het boek 
Mens, waar ben je? van ds. G. Gunnink, ook weer met sprankelende titels boven de hoofdstukken: 'Maria, heilige of
helleveeg?'; 'Maria en Elisabet in beurtzang'; 'Magnifiek Magnificat'. Het zijn rijke boeken die je ongestraft gedeeltelijk kunt
lezen, ik bedoel, je kunt beginnen waar je maar wilt, het is altijd boeiend, leerzaam, inzichtgevend.

Bloemschikking
De vier weken voor Kerst staan in het teken van het wachten op de komst van Christus. Zo zou u met Advent een groene
krans kunnen maken. Groen is de kleur van de hoop, van groei, leven en toekomst. De adventkrans met vier witte kaarsen
is een teken van hoop op het komende Licht en heil dat in Christus verschijnt. Ook kunt u als het bijna kerstfeest is, een
bloemschikking maken waarin u witte bloemen verwerkt: lelies, hyacinten of witte rozen. Wit is de kleur van vreugde, feest,
waarheid en reinheid.
Zo, zingend en zorgend, verheugen wij ons op het Kerstfeest en verlangen wij naar de komst van Christus in majesteit op
de wolken.

Mevr. R. Borkent te Apeldoorn schrijft gedichten en kerkliederen: het Paasoratorium Het Lam dat ons doet leven
(muziek Dirk Zwart); nieuwe liederen in Zing met de hemelboden (uitg. in eigen beheer, muziek Willem Vogel); Een
vleugje eeuwigheid, muziekuitgave van vertalingen van Bachkoralen.


