‘May

the beautiful lights
of every Christmas season
remind us of Him Who is
the source of all light.’
David A. Bednar

VOORWOORD
Zodra de laatste maand van het jaar aanbreekt, wordt het overal duidelijk: kerst
is in aantocht. Winkeletalages kleuren rood en groen, kerststerren worden voor
de ramen gehangen, in menig huiskamer staat van de ene op de andere dag
een mooi versierde sparrenboom, tijdschriften vullen zich met ideeën voor het
kerstdiner en … je ziet overal lichtjes.
Zelf word ik er altijd blij van. Omdat het door die lichtjes wat minder donker
lijkt en omdat ze iets gezelligs hebben. Maar vooral omdat ze me herinneren
aan Degene Die de bron van al het licht is: God. Hij Die zo’n tweeduizend jaar
geleden Zijn Zoon, Jezus, als Licht van de wereld naar deze aarde stuurde om
daar Zijn licht te verspreiden en om mensen duidelijk te maken hoe belangrijk
het is om in het Licht te geloven en het te volgen.
Deze bijzondere gebeurtenis – de komst van het Licht – is waar je in deze adventstijd hoopvol naar uit mag zien en verwachtingsvol naartoe mag leven.
Dat kan op verschillende manieren en de ene manier is niet beter dan de anderen. Maar misschien is het wel het mooiste om dat te doen door deze vier
weken voor kerst dagelijks stil te staan bij ‘licht’. Om deze laatste dagen voor
kerst te leven ín het licht.

In dit adventsdagboek wil ik je daarbij helpen door middel van zesentwintig
overdenkingen die allemaal gaan over ‘licht’; zowel over Jezus, het Licht van de
wereld, als het licht van God, het licht dat jij mag zijn en verspreiden, en het
licht van de eeuwigheid. Naast elke overdenking vind je een mooie, hoopvolle
quote, bijbeltekst of een stukje van een lied, en elke dag sluit af met een opdracht om licht te geven of een bemoediging om licht te ontvangen.
Zo leer je hopelijk meer over hét Licht, ga je uitzien naar de eeuwigheid vol licht
en ontdek je hoe je zelf een licht kunt zijn en het Licht kunt verspreiden in jouw
omgeving. Met als uitwerking dat anderen worden aangestoken door jouw
lichtje en zij zich vervolgens bij die bron van het licht laten vullen met het Licht,
om daarna op hun beurt ook licht te gaan geven. Want als dat gebeurt, wordt
deze kerst lichter dan ooit. Dan wordt het werkelijk een feest van het licht!

Leef in het licht!
Liefs,
Daniëlle

Als extra bevat dit adventsdagboek achterin vierentwintig prachtige
kaarten met daarop de uitgelichte quotes van de adventsoverdenkingen (niet van de twee kerstoverdenkingen waarmee het dagboek afsluit), die samen een adventskalender vormen. Haal de kaarten eruit en
hang ze bijvoorbeeld op een plek waar ze goed zichtbaar zijn, zodat je
er steeds als je de kaarten ziet aan wordt herinnerd om te leven in het
licht.
PS Om de kaarten op te hangen kun je heel goed miniwasknijpertjes
gebruiken (verkrijgbaar bij o.a. de HEMA, Action en via Bol.com), samen
met een stuk (hennep)touw.

U schiep

zon en maan
en sterrenpracht.

Vader, U bent
het geheim
van het leven;

U bent alles
wat mijn hart
verlangt.

HET EERSTE LICHT
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
God zag dat het licht goed was.
Genesis 1:3-4

Op een zeker moment heel lang geleden besloot God dat er licht moest komen
– het was het allereerste wat Hij schiep – en meteen was het er. En het licht
was goed, zag Hij. Sindsdien is er altijd licht geweest en gelukkig maar, want
licht is noodzakelijk om als mens op de aarde te kunnen leven en functioneren. Maar als je meer wilt dan dit bestaan hier en nu, heb je aan dit licht niet
voldoende. Dan heb je het licht nodig dat God eeuwen later aan de wereld
schonk: het Licht voor de mensen, Jezus. Want alleen als je bij Hem hoort, is dit
bestaan niet alles en houdt het leven niet op bij de dood. Dan is er juist sprake
van het tegenovergestelde, want wie Jezus heeft, heeft het leven. (1 Joh. 5:12)
Eeuwig leven.

Ontvang licht

God geeft jou dagelijks licht om te kunnen leven en te doen wat je wilt en/of
moet. Maar er is meer wat Hij voor je heeft: het Licht voor de mensen, Jezus.
En je hoeft alleen maar je hart voor Hem open te stellen om dit geschenk te
ontvangen.

dag 01

Je kunt het je misschien haast niet voorstellen omdat het vandaag de dag zo
vanzelfsprekend is, maar ooit, duizenden jaren geleden, was er geen licht. En
er was niet alleen geen elektrisch licht of kaarslicht, maar ook geen zon, geen
maan en geen enkele ster. Er was simpelweg helemaal geen (dag)licht! Hoe
het licht er toch is gekomen? Sommigen beweren vanzelf, maar de waarheid is
anders. God maakte het licht.

Give
light
and people
will find

the way.
Ella Baker

KETEN VAN LICHT
‘Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken.’
Handelingen 13:47

Dit is eigenlijk exact wat God van elke gelovige vraagt. Hij heeft jou, als je in
Hem gelooft, bestemd tot een licht voor alle volken, met als opdracht om redding te brengen in de wereld om je heen. Dat klinkt misschien heel ingewikkeld,
maar je doet het al door in jouw omgeving te vertellen over God, Zijn Woord en
nu in deze dagen bijvoorbeeld iets over het wonder van kerst. Of door in wat je
doet iets te laten zien van God. Want als jij zo op jouw plekje schijnt en andere
gelovigen dat ook doen, vormen jullie samen een niet te missen keten van licht
die de weg wijst naar het grote Licht. Naar God.

Geef licht

Neem een kaars en zet daar met behulp van papier en een föhn een
(bijbel)tekst op die verwijst naar het Licht van kerst: Jezus. (Dat is niet moeilijk;
op internet vind je talloze werkbeschrijvingen.) Geef die kaars vervolgens aan
iemand die God niet kent of het moeilijk heeft.

dag 02

Misschien ben je het weleens geweest: een fakkeldrager. Ik niet, maar ik heb
eens gelezen over iemand die dat wel was. Diegene vertelde dat hij op een winterse avond samen met talloze andere fakkeldragers een lange rij had gevormd
door verschillende straten, tot aan het marktplein in de binnenstad, waar het
jaarlijkse vreugdevuur brandde. Zo hoefden de mensen die dat wilden zien niet
te zoeken naar de weg erheen, maar alleen de lichtjes van al die fakkels te volgen, tot ze uitkwamen bij het vuur – het grote licht.

God van het

licht,

Uw stralende aanwezigheid
verlicht ons hart.

U bent de
Morgenster.

t

LICHT VAN DE
NIEUWE DAG
‘Ik ben de stralende Morgenster.’
Openbaring 22:16

Wat betekent het namelijk? Jezus wordt vergeleken met een morgenster, omdat Zijn bestaan – al sinds Zijn geboorte in de stal ruim tweeduizend jaar geleden – wijst op de nieuwe dag die in aantocht is. De dag van de wederkomst. De
dag waarop alles goed zal worden voor wie in Hem gelooft. De dag waarop er
een einde komt aan de nacht van de zonde, het kwaad en alles wat niet goed is.
En nu het alsmaar donkerder wordt op aarde, schijnt de Morgenster steeds feller en wordt het met de dag duidelijker: het duurt niet lang meer totdat Jezus
terugkomt. Nog heel even en het licht van de eeuwigheid overwint het duister
voor eens en altijd.

Ontvang licht

Word jij weleens moedeloos door het zien van alle duisternis in deze wereld?
Door de gebrokenheid in dit leven? Onthoud dan dit: nog even en het is voorgoed verleden tijd. Echt waar. De schitterende Morgenster heeft tenslotte Zelf
gezegd: ‘Ik kom spoedig!’ (Op. 22:20)

dag 03

Als meisje zat ik een poosje op een kinderkoor. Iedere week oefende ik samen
met de anderen ruim een halfuur lang wat nummers uit ons repertoire. Een
daarvan was Jezus is de Morgenster. Het was misschien niet mijn lievelingslied, maar behoorde zeker tot de favorieten. Alleen wist ik niet wat precies de
betekenis was van wat ik zong. Of nou ja, ik dacht dat ermee werd bedoeld dat
Jezus net zo schittert als een ster. Maar zo is het niet helemaal, ontdekte ik
jaren later. Het is veel mooier dan dat.

