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WOORD VOORAF
Advent is een tijd van wachten, en nog belangrijker:
verwachten!
Tegelijk is de adventstijd voor velen een tijd die bol staat van
tradities en gebaande paden. Met dit boek wil ik je vier
weken lang meenemen door Gods Woord, vanuit het Oude
Testament naar het Nieuwe Testament.
Gods liefde en Zijn reddingsplan voor de wereld lopen als
een rode draad door dit dagboek. Ik hoop dat jij je tijdens je
stille tijd met dit boek zult verwonderen over de
verbindingen die er zijn tussen de profetieën in het Oude
Testament en de vervulling in het Nieuwe Testament.
Naast dat je in dit dagboek stil mag staan bij Jezus’ eerste
komst op aarde, loopt het uiteindelijk uit in de verwachting
van Zijn tweede komst.
Jezus ís geboren! Die geboorte hoeven wij niet meer te
verwachten, die mogen wij in dankbaarheid gedenken. Echter,
wij verwachten naar Gods belofte een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont! (Zie 2 Petrus 3:13)
Deze verwachting zal in vervulling gaan, wanneer Jezus voor
de tweede keer verschijnt.
Geboren Glorie: dat is de titel van dit adventsdagboek.
Glorie staat voor de heerlijkheid van het Goddelijk Kind
Jezus, maar verwijst ook naar Zijn glorieuze wederkomst. Wat
een dag zal dat zijn.
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Het is advent. We zijn in blijde verwachting. Ik hoop dat je
advent niet alleen zult beleven als een opmaat naar het
Kerstfeest. Mijn verlangen met dit boek is dat advent weer
een periode van verwachting zal zijn, omdat Hij komt.
Maranatha, kom Heere Jezus. Kom spoedig!
God zegene je!
Nieske Selles-ten Brinke
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Week 1

Zn an mensen
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Dag 1
EVA, MOEDER VAN ALLE LEVENDEN
En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij
moeder van alle levenden is.
Genesis 3:20

What’s in a name?
Heeft jouw naam een betekenis? Of gaf jij je kinderen een
naam vanwege de betekenis?
Eva ontvangt tot twee keer toe een naam van haar man
Adam. Hij verandert haar naam na de zondeval. Dat doet hij
niet voor niets, daar zit een hoopvolle gedachte achter.
Open je bijbel en lees Genesis 2:22-23 en Genesis 3:16-20.
Kort nadat God de Schepper uit Adams rib een vrouw heeft
geschapen, geeft Adam haar de naam Mannin. Deze naam
betekent: uit de man is zij genomen. Een logische naam,
omdat het iets zegt over de feitelijke situatie op dat moment.
Toch lezen we dat Adam haar naam verandert na de
zondeval. De dood heeft zijn intrede gedaan, en de situatie
lijkt hopeloos verloren. Maar Gods belofte aan Adam en Eva
schetst een hoopvol toekomstperspectief. Er zal verlossing
komen.

10

21081 Geboren glorie 1.indd 10

16-09-2021 15:42

Adam ziet zijn vrouw als de bron van die verlossing. Daarom
noemt hij haar Eva, wat betekent: moeder van alle levenden.
Of het voor Adam op dit moment helemaal duidelijk is hoe
die verlossing tot stand zal komen, weet ik niet. Maar het feit
dat hij zijn vrouw de naam Eva geeft, betekent dat hij
begrijpt dat God door haar heen zal werken aan Zijn
verlossingsplan. Hij ziet haar als de bron van leven, en er
spreekt hoop en geloof uit deze naamgeving, dat door haar
heen Het Leven tot stand zal komen.
SCHRIJFOPDRACHT

Wat betekent een naam voor jou? Heeft jouw eigen naam
betekenis; hecht jij waarde aan namen met betekenis? Schrijf
er eens over!
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Ezer

God schiep Eva allereerst naar Zijn beeld. In de tweede
plaats noemt Hij haar ‘hulpe’. In het Hebreeuws staat er
het woord ezer, wat ‘hulp’ betekent. Eva mag, als
beelddrager van haar Schepper, een hulp zijn voor
degene die Hij tegenover haar plaatst. Zij mag handelen
zoals Hij handelt, liefhebben zoals Hij liefheeft, dienen
zoals Hij dient. Dat is geen makkelijke taak en deze taak
is ook niet uit te voeren zonder de hulp van Degene
Wiens beeld zij draagt.
Eva gaat ons voor in het beelddrager zijn van Christus,
maar ook in het uitdragen van haar roeping. Wees een
ezer, tot eer van Hem Die jou schiep.

GEBED

Noem jouw eigen naam en de naam van degenen die dicht
bij je horen voor Gods troon. Dank God, tijdens het noemen
van de namen, dat Hij met ieder van hen een plan heeft,
zoals Hij een uitgedacht plan met Eva had.
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Dag 2
DE MOEDERBELOFTE
En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en
tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Genesis 3:15

Dat moment dat je ineens een groot probleem hebt, omdat
je een fout hebt gemaakt … Herken je het gevoel dat dat
kan geven? Je weet gewoon dat het helemaal mis is, en je
hebt geen idee hoe je het goed kunt maken of op kunt
lossen. Wanneer iemand anders dan ineens een oplossing
aandraagt, die ook nog eens uitvoerbaar is, verdwijnt het
zware gevoel van ellende, en ontstaat er weer hoop.
Zoiets moeten Adam en Eva gevoeld hebben, toen God met
Zijn verlossingsplan kwam, nadat zij zo ontzettend over de
schreef waren gegaan.
Open je Bijbel en lees Genesis 3:1-15.
In Genesis 3:15 vangen we een glimp op van Hem, die de
hoofdrol zal vervullen in de verlossing van de wereld na de
zondeval. God laat de mens niet over aan zijn zelfgekozen
lot, maar belooft hier meteen een Verlosser, de Messias, de
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Redder. God spreekt echter ook Zijn oordeel uit over de
zonde van de man en de vrouw.
Zo zal Adam (en in hem ook zijn nageslacht) hard moeten
werken om zichzelf en degenen die aan hem zijn
toevertrouwd te onderhouden. Het is een verzwaring van de
taak die hij al had, maar die vanaf nu als een zwaar gewicht
op zijn schouders zal drukken.
Eva hoort dat zij (en in haar ook de vrouwen na haar) met pijn
en moeite kinderen ter wereld zal brengen.
De eerste mensen worden niet vervloekt, zoals met de slang
gebeurt. Maar de gevolgen van hun zonde zullen niet
uitblijven. Ondanks dit alles komt God met Zijn
verlossingsplan. Hij biedt uitzicht en hoop, waar vanuit de
mens geen hoop is.
In de vervloeking van de slang (satan) spreekt God ook van
het Nageslacht. Dit is een duidelijke verwijzing naar de Heere
Jezus. (Zie ook Hebreeën 2:13-14)
Hij zal bij de satan de kop vermorzelen, terwijl de slang Hem
de hiel zal vermorzelen.
Bij de Heere Jezus gebeurt dat, wanneer mensen Hem aan
het kruis hangen en Zijn voeten doorboren. Toch behaalt
Jezus juist door deze kruisdood heen de overwinning op de
satan, waarbij zijn kop vermorzeld wordt.
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SCHRIJFOPDRACHT

Op welke manier ondervind jij de gevolgen van de
zonden van Eva en Adam? Denk aan de zwaarte van je
werk, het verdienen van je geld, en/of aan eventuele
zwangerschap(pen) en bevalling(en).

Wij leven na de vervulling van de moederbelofte. Op welke
manier is de komst van Jezus jou tot troost?

GEBED

Spreek datgene wat je hebt opgeschreven hardop uit naar
God. Dank Hem voor Zijn verlossingsplan, waarin wij mogen
delen.
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