
 
Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder- Jesaja 11:8  
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Adventsmeditatie zondag 8 december 2019. Lessons and Carols / Leren en 

Zingen, Hopen en Verwachten. Ds. Pieter Post, m.m.v. het Kleinkoor van de 

VDGH-T. 
Lezingen Naardense vertaling 2014, herziene: Jesaja 30:18-19; Psalm 24; Jeaja 11:1-10; 

Lukas 1:47-55; Gezongen: Psalm 80 1 t/m 4 met antifoon 432b door Kleinkoor; lied 123; 

Psalm 84 Anglicaans, Kleinkoor; lied 445; ‘Licht, voorzichtig morgenrood’; 438. 

Kleinkoor: In knopke hast oan’t kommen; In the bleak midwinter. O.l.v. Johan G. Koers, 

organist/pianist en Paul Towles, fluitist 

 

Een weergave van deze dienst werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant van maandag 9 

december 2019 

 

 Adventsmeditatie 

 

Er is duisternis om te weten wat licht is. 

Er is maanlicht om te weten wat zonlicht is. 

Er is zwakte om te weten wat sterkte is. 

Er is domheid om te weten wat wijsheid is. 

Er is geweld om te weten wat weerloosheid is. 

Er is een crisis om te weten wat bloei is. 

Er is een aarde om te weten wat een hemel is. 

Er is onbezonnenheid om te weten wat bedachtzaamheid is. 

Er is een dieptepunt om te weten wat een hoogtepunt is. 

Er is verdeeldheid om te weten wat eensgezindheid is. 

Er is ziekte om te weten wat gezondheid is. 



Er is dood om te weten wat leven is. 

Er is zonde om te weten wat genade is. 

Er is een terugweg om te weten wat een heenweg is. 

Er is duisternis om te weten wat licht is. 

 

Deze tegenstellingen verklaren dat wij het ene niet van het andere kunnen 

scheiden. Er is altijd een onderlinge samenhang van het ene met het andere. 

Ze staan nooit los van elkaar. Er is altijd hoop en verwachting wanneer het 

ons tegenzit en het uitzicht alleen maar duister schijnt. Deze tegenstellingen 

laten ons zien dat het leven niet eenduidig somber is. Er is somberheid om te 

weten wat vrolijkheid is.  

 

Dat is de strekking van deze Lessons and Carols, van Leren en Zingen, en van 

alle lezingen inclusief de Lofzang van Maria, wat straks nog wordt gelezen. 

Een vernederde is er om te weten wat humaan  is. Rijken zijn er om te weten 

wat armoede is.  

 

Er is slechts Eén, de koning der glorie, om te weten dat er over ons wordt 

gewaakt; Eén om te weten dat onze angst, verlatenheid en wanhoop worden 

gehoord en gekend. Die tot je zegt ‘de nacht loopt ten einde’. Die je ziet en 

zegt: jij gebogene, sta rechtop. Er zijn wolven en schapen om te weten dat er 

geen vijandschap meer zal zijn. Er zijn jonge koeien en berinnen om te weten 

dat de zwakkere en de sterkere voor elkaar zullen zorgen. Er is een zuigeling 

en een gifslang om te weten dat er geen gevaar meer zal bestaan. 

 

Er was eens een groot bos met prachtige vogels. In dat bos woonde ook een 

muis die op een dag tussen de poten van een leeuw verdwaalde. Maar de 

leeuw pakte de muis niet; hij liet hem ontsnappen. ‘Dank u’, piepte de muis, 

‘misschien kan ik eens wat voor u doen’. De leeuw brulde: ‘Ik ben de koning 

van het oerwoud. Wat zou jij kleine muis voor mij kunnen doen?’ Een paar 

dagen later ging de leeuw op jacht. Ondanks het waarschuwend geroep van de 

vogels raakte hij in een vangnet. Hij brulde dat het bos er van schudde en 

probeerde met al zijn kracht het net te scheuren … maar het lukte niet en hij 



brulde om hulp. Alle dieren van het bos kwamen aangerend: de antilope en 

de gazelle, de vos, de zebra en de apen, de neushoorn en het wilde zwijn en de 

grote panter. Maar geen van hen kon de koning van het oerwoud helpen … 

de panter niet, de haas, de paradijsvogel, ook de bok en de ram niet. Treurig 

slopen allen weg, zelfs de grote neushoorn. Toen kwam de muis tevoorschijn. 

Hij zette zijn scherpe tandjes in het net en knaagde en knaagde … Hij 

knaagde tot het kapot was en de leeuw kon ontsnappen. ‘Dankjewel muis’, 

sprak de leeuw. ‘Jij hebt met geduld gedaan wat ik met kracht niet kon’. En 

zo bleven de leeuw en de muis vrienden voor altijd. 

 

Moraal van dit verhaal: Er wordt een Kind geboren voor de hele wereld om te 

weten dat er redding is. En er is redding om te weten dat we niet verloren 

zijn. 


