
Gods Woord op Zondag – Heilige Christoffel parochie 

HEILIGE CHRISTOFFELPAROCHIE 
GODS WOORD OP ZONDAG 

Evangelie, overweging en andere berichten van het pastoresteam 
4e zondag van de Advent, 18 december 2022 

 

Inleiding 

 

Het is de vierde en laatste zondag van de advent; als 

het ware al de dageraad van kerstmis. Daarom wordt 

deze zondag wel ‘Rorate coeli’ genoemd naar de 

openingszang. Dat betekent: ‘Dauwt hemelen’. Het 

lied drukt het verlangen naar de komst van de Messias 

uit. 

Wat kunnen wij piekeren over gebeurtenissen die ons 

raken. Wat kunnen wij ons zorgen maken om de 

toekomst die nog zo onduidelijk kan zijn. Wat kunnen 

we wakker liggen door angsten en twijfels. Op deze 

vierde zondag van de Advent  laten we ons aanspreken 

door Sint Jozef. Piekerend ontvangt hij een droom van 

Godswege, wordt hij aangeraakt door Gods Licht en 

vindt helderheid op zijn levensweg. 

 

Evangelie: Matteüs 1, 18-24 

 

De geboorte van Jezus Christus 

vond plaats op deze wijze. Toen 

zijn moeder Maria verloofd was 

met Jozef, bleek zij, voordat ze 

gingen samenwonen, zwanger van 

de heilige Geest. Omdat Jozef, 

haar man, rechtschapen was en 

haar niet in opspraak wilde 

brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. 

Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom 

een engel van de Heer die tot hem sprak: Jozef, zoon 

van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u 

te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige 

Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus 

moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun 

zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou 

worden wat de Heer gesproken heeft door de profeet, 

die zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een 

zoon ter wereld brengen en men zal Hem de naam 

Immanuël geven. Dat is in vertaling: God met ons. 

Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de 

Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. 

 

Ter overweging  

Vandaag op deze vierde zondag van de advent lijkt het 

erop dat ons nu al een kerstverhaal wordt verteld,  

want de inleidende zin van het evangelie luidt: ‘de 

geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze 

wijze’. 

 

 

 

Eigenlijk is die zin misleidend, want er wordt 

nauwelijks iets over die geboorte verteld. Het verhaal 

concentreert zich op wat er in Maria gebeurt en in 

Jozef. Op wat er zich afspeelt tussen die twee. 

We hoorden dat Maria en Jozef zijn verloofd. Dat 

betekent dat ze in de toekomst gaan trouwen en dat ze 

nog niet bij elkaar wonen. En dan merkt Maria dat er 

iets in haar schoot gaat groeien, dat ze zwanger is.  

Zwanger van de heilige Geest, vertelt Matteüs. Van 

Jezus unieke persoon wordt daarmee beleden dat Hij 

uit God geboren is.  En dat geldt ten diepste voor ieder 

mensenkind. Het is immers Gods geest die leven 

schept.  

 

De zwangerschap overkomt Maria. Maar het overkomt 

Jozef ook. Hij merkt dat Maria 

zwanger is maar hij kan het zich 

niet voorstellen. Maria, met een 

andere man? Zo is ze toch niet! 

Als je met elkaar verloofd bent, 

verwacht je niet dat je aanstaande 

met een ander gaat rommelen. 

Maar toch: de tekenen bedriegen 

niet, Maria is echt zwanger. Jozef 

wil haar niet in opspraak 

brengen, vertelt het verhaal. Hij is een goed mens. Hij 

kán haar niet aan de publieke schandpaal nagelen. Nee, 

‘Hij denkt erover in stilte van haar te scheiden.’ Jozef 

wil stilletjes met Maria breken. Hij wil haar niet in het 

openbaar vernederen. En dan verschijnt er in zijn 

droom een engel. En wat zegt de engel? Wees niet 

bevreesd om Maria, uw vrouw, tot u te nemen: het kind 

in haar schoot is van de heilige Geest.’ Het is deze 

droom die Jozef de goede weg wijst. Dat is bijzonder! 

‘Dromen zijn bedrog’ zeggen wij vaak. Dromen 

passen niet zo in onze zakelijke wereld waarin het 

denken voorop staat. Toch zijn dromen van belang 

voor mensen.  

Zonder droom, zonder visioen of hoop zou ons leven 

leeg en kleurloos zijn. Dromen houden ons voor wat 

ons diepste verlangen is, wat we graag willen, wat bij 

ons hoort. 

Ook in de bijbel spelen dromen nogal eens rol, worden 

belangrijke zaken in dromen doorgegeven.  

Dromen kunnen je inspireren een bepaalde weg te 

gaan. Zo was het ook met Jozef. 
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‘Wees niet bang Jozef, toe maar. Doe wat je hart je 

ingeeft...’ Daarmee helpt de engel hem over de 

drempel. 

De engel helpt Jozef vervolgens ook uit de droom. Het 

kind komt niet van een wild avontuur, het kind komt 

van Boven: het is van de heilige Geest. Hoe dat precies 

kan en óf het kan is niet van belang. Dat kind is niet 

van jou en niet van een ander. Het is een kind van God, 

een geschenk van de hemel. De engel voegt er nog iets 

aan toe:  

‘De zoon die geboren wordt moet je Jezus noemen, 

want Hij zal het volk van zijn zonden redden.’ 

Daarmee wordt al zichtbaar wat God met Jezus 

voorheeft. Zijn Naam is een programma: de Heer redt. 

 

En Jozef doet wat de engel hem ingeeft. Hij wordt 

wakker, staat op en gaat naar Maria en neemt haar als 

zijn vrouw tot zich. Deze vrouw met het goddelijk 

geheim in haar schoot wordt zijn vrouw. Door zijn 

droom te volgen, door te gehoorzamen, werkt hij mee 

aan het programma dat God met de wereld voorheeft. 

Dat goddelijk geheim, dat mysterie van Maria’s 

zwangerschap gaat Jozef verder niet uitzoeken. Hij 

kan het mysterie verdragen en uithouden.  

 

Ook dat hoort bij het leven als gelovige: dat je met een 

geheim, met verwondering, met een mysterie kan 

leven.  

Het is het geheim van een kindje dat de toekomst van 

God meebrengt, het geheim van leven en toekomst dat 

ons gegeven wordt; het geheim van liefde, van zorg 

van ouders voor hun kind of van de aanhankelijkheid 

van kinderen, van de groeikracht in de natuur, 

verborgen in de stille wintergrond... Kunnen we dat 

alles ten diepste doorgronden? Kunnen we verstaan 

wat leven is, of wat er ligt verborgen voorbij de dood? 

Geloof vraagt soms dat je met stukjes onbekendheid 

kan leven. Er zijn inzichten of waarheden die we niet 

echt kunnen doorgronden; soms hebben we meer een 

vermoeden van wat God ons vraagt en gunt, dan dat 

we het met echte zekerheid weten.  Kan een 

vermoeden voor ons genoeg zijn, kunnen we ook met 

een geheim leven...? Jozef houdt het ons voor. 

 

Zo gaan we op weg naar Kerstmis, ons openstellend 

voor het geheim van Gods aanwezigheid in ons leven, 

vasthoudend aan de droom die velen hebben: eens zal 

er liefde, vrede en gerechtigheid zijn op de wereld. 

Ook al zien we om ons heen dat vrede uitblijft, dat 

geweld regeert, dat mensen elkaar tekort doen: die 

droom die we met Kerstmis koesteren, houdt ons voor 

hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Jozef ging zijn 

droom achterna, het mysterie aanvaardend. Ook wij 

kunnen lang niet alles doorgronden maar hopelijk 

weerhoudt ons dat er niet van onze dromen achterna te 

gaan. 

Gebed  

 

God van belofte, 

dankbaar zijn we voor uw vertrouwen in ons. 

Ook als wij het moeilijk hebben blijft U ons nabij 

en komt U ons tegemoet in een mens, 

geboren uit liefde, die ons wenkt. 

Help ons de uitgestoken hand van Jezus te nemen 

en de weg in ons leven te gaan, U tegemoet. 

We vragen het U in naam van Hij die komt, 

Immanuël, God-met ons, voor altijd. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedicht 

 

De dagen zijn kort en de nachten lang, 

de winter neemt het over van de herfst. 

De mensen trekken zich terug in hun huizen van steen 

en zien alweer uit naar de lente en de zomer 

om naar buiten te kunnen, het licht tegemoet… 

want zo zijn wij, 

zonzoekers en zinzoekers, 

lichtzoekers… 

 

En dan te weten en te voelen, 

te zien en te horen 

dat er een groot Licht op komst is, 

dat de winter even geen winter meer is 

de nacht even geen nacht. 

Want uit het meisje Maria zal een Kind worden 

geboren, 

een Kind van God, het Licht van de wereld. 

 

Hij zal een groot en teder man worden, 

Hij zal uitgroeien tot de Verlosser van de wereld, 

Want Hij wil voor alle mensen, zonder onderscheid, 

een wereld van vrede en licht zijn, 

kerstlicht voor altijd en in elk huis. 

 

 

Mededelingen 

 

Livestream van de vieringen vanuit St. Nicolaasga zijn 

te volgen via de link op www.dechristoffel.nl.  

Mocht u niet over internet beschikken dan is de 

uitzending van de mis op NPO 2 een mooi alternatief. 

 

Alle goeds en een prettige weekend gewenst. 

 

Het pastoresteam 
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Voor de kinderen 

 

Nog één week en dan vieren we kerst: de geboorte van 

Jezus. Jozef wilde met Maria trouwen. Voordat ze 

samen gingen wonen, was Maria zwanger. In het 

evangelie van vandaag lezen we dat ook, dat Maria een 

kindje verwacht. Dat kindje is van de Heilige Geest. 

Maar Jozef weet van niets. Wat moet Jozef doen? 

Moet hij bij haar weg gaan? Of juist niet? Een engel 

helpt hem in een droom om de juiste keuze te maken. 

Hij zal trouwen met Maria en zo het verhaal van God 

en mensen helpen gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed  

 

Goede God, vandaag branden er al vier kaarsjes; 

Kerstmis is nu heel dicht bij. 

Wij bidden U dat er voor alle kinderen op de wereld 

vrolijkheid mag komen, 

doordat oorlogen zullen stoppen 

en zij weer kunnen spelen, zonder angst. 

Misschien zullen de wapens met Kerst weer één dag 

zwijgen, maar dat is niet genoeg God! 

Wij willen graag dat alle kinderen 

mee kunnen doen met spelen, dansen en zingen 

om samen een Nieuwe Wereld te maken. Amen 

 


