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Hoe ziet jouw toekomst eruit? 
Advent 1 (Jesaja 9:1-6 en Openbaring 21:1-8)  

Bijbelgedeelten 
Jesaja 9:1-6 
Jesaja 11:1-10 
Jesaja 61:1-11 
Openbaring 21:1-8 
Openbaring 22:1-17 
 
Gespreksvragen 
1. Hoe ziet jouw toekomst eruit? 
2. Hoe helpt de Adventstijd je 
om je op de toekomst (dat is op 
Christus) te richten? 
3. Welke van de namen van de 
zoon in Jesaja 9:5 spreekt je 
vooral aan? Waarom? 
4. Waar ervaar jij de duisternis 
in jouw leven? 
5. Hoe kun jij groeien in de 
genoemde drie oefeningen in 
toekomstgericht leven? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe ziet mijn leven er in 2020 uit? Wat wil ik worden? Welke 
studie ga ik doen? Hoe gaat het verder met mijn huwelijk? Wat 
wordt mijn volgende carrièrestap? Zal ik beter worden? Waar 
gaat het met de kerk naartoe? Hoe zal het met de wereldvrede 
gaan? Allemaal vragen die ons bezig kunnen houden. Waar gaan 
jouw gedachten naartoe als je jezelf die vraag stelt: Hoe ziet 
mijn toekomst eruit? 
 
Advent: de toekomst vieren 
Als we persoonlijk nadenken over onze toekomst, beginnen we 
vaak bij het verleden. Hoe zijn we gevormd? Wat is er 
gebeurd? We kunnen zelfs vastzitten aan ons verleden. We 
kunnen ook vastzitten in het heden: het hier en nu van alles 
wat er is en gebeurt en waar we geen grip op hebben. En vaak 
is de weg naar toekomst er voor ons een waar we ons zelf voor 
moeten inspannen en stappen voor moeten zetten (we ‘maken’ 
toekomstplannen). Een bijbelse toekomstverwachting helpt 
ons om vast te gaan zitten aan onze toekomst: Gods toekomst 
die naar ons toe-komt. Advent vieren is een oefening in 
toekomstverwachting. Calvijn spreekt in de Institutie over ‘de 
overdenking van het toekomende leven’  (meditatio futurae 
vitae , Boek III, hoofdstuk 9). Hij roept op om tot ons door te 
laten dringen hoe kapot, zondig, ellendig en duister de wereld 
is en onze aardse verlangens los te laten (zonder Gods 
zegeningen te vergeten). Dat doen we door ons te richten op de 
toekomst, het eeuwige leven, de hemel, de verschijning van 
Christus. 
 
Jesaja: een schitterend licht zien 
‘Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht’. 
Het is nu nog donker. En wij veranderen daar niks aan. Het 
moet van God komen. In de verte schijnt al licht. Het komt van 
de andere kant. Niet wij maken het licht, maar God is bezig het 

licht aan te doen. ‘Het licht begint te wandelen door het huis en 
raakt de dingen aan’ (Ida Gerhardt). Wonen in het donker: 
verdriet, geweld, ziekte, oorlog, verwarring, depressie, schuld, 
schaamte - het leven is in zoveel opzichten niet goed. Toch zegt 
Jesaja: ‘Een zoon is ons gegeven. Deze naam zal hij dragen: 
Vredevorst. Aan zijn vrede zal geen einde komen’! (Jes. 9:5-6) 
Gods nieuwe wereld (het koninkrijk van God) is vanuit de 
toekomst al aangekomen in het heden. Dat gebeurt telkens als 
we ons richten op Geest en Woord. 
 
Openbaring: alles maak ik nieuw 
Het laatste bijbelboek is geen programmaboekje voor wat er 
allemaal staat te gebeuren, maar een uitnodiging om ons te 
richten op Gods toekomst. De nieuwe stad komt uit de hemel, 
bij Gód vandaan (21:2). Het is Gods uitgestrekte hand vanuit 
de toekomst waardoor we verder kunnen. Hij die op de troon 
zat zei: ‘Alles maak ik nieuw’ (21:5). Dát is het evangelie. 
Daarom moet het worden opgeschreven, zodat wij het kunnen 
lezen. ‘Het is betrouwbaar en waar’! 
 
Het goede leven: leven van Gods goedheid 
Hoe kunnen we oefenen in toekomstgericht leren leven? 
Leef meditatief: gericht raken en blijven op Góds toekomst 
kan alleen door biddend bijbellezen: samen lezen is ook samen 
met de Géést lezen. Gods nieuwe wereld moet steeds opnieuw 
voor ons opengaan. 
Leef geestelijk: de toekomst komt naar ons toe door de Géést 
die tekens geeft van het komende vrederijk, hier en nu al. 
Tekens van vrede, vreugde, liefde, genezing, vrijheid en 
barmhartigheid. 
Leef Jezus: in Jezus komt alles samen. Hij is in eigen persoon 
onze toekomst die al is aangekomen in ons verleden en die 
leeft in het heden: de Geest in ons is béter dan Jezus naast ons. 
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