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‘Laat uw koninkrijk komen’ 
Open leven 3: Hoop 

Om te lezen 
Micha 4:1-8 
Matteüs 6:5-15 
 
Om te delen 
1. Wat raakt jou als je kijkt naar 
gebrokenheid onrecht, zonde  en 
pijn in deze wereld? Herken je de 
neiging om erbij weg te lopen? 
2. Waar ben jij wel eens woedend 
over? 
3. Waarom leert Jezus on te 
bidden: ‘Laat uw koninkrijk 
komen’? 
4. Wat raakt je in het visioen van 
Micha 4:1-8? 
5. Waar zie jij al iets van Gods 
nieuwe wereld? 
6. Hoe kun jij een hoopverspreider 
zijn? 
 
Websites  
www.josdouma.nl 
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Als je om je heen kijkt in onze wereld en onze samenleving, zou je 
er hopeloos van worden. Wat een geweld en criminaliteit, zoveel 
mensen die eenzaam zijn, wat is er veel haatpraat in de social 
media. Om het nog maar niet te hebben over aardbevingen, 
vluchtelingenkampen, ernstige ziektes en de klimaatcrisis. 
 
Hopeloze chaos 
Met elkaar vormen we een falende mensheid. Advent is de 
periode in het kerkelijk jaar waarin we dat extra op ons in laten 
werken. We kijken ernaar en we lopen er niet bij weg. Want die 
neiging heb ik in elk geval wel: wegkijken, weglopen, me richten 
op wat wel goed en mooi is - want dat is er gelukkig ook. Nee, 
Advent is de periode in het kerkelijk jaar waarin we met 
compassie kijken naar de puinhoop die we er met elkaar van 
maken in deze wereld. Zoveel gebrokenheid, zoveel zonde, 
zoveel chaos. We laten ons er door raken.  
 
Compassie, woede en moed 
Er is meer nodig dan compassie. En dat leren we van 
Augustinus: “Hoop heeft twee dochters: woede en moed. Woede 
om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan 
ze zijn.” We moeten ook kwaad worden. Woedend. Dat gaat niet 
over blinde drift maar over woede als onze emotionele reactie 
op het kwaad dat we zien. Ben jij wel eens ontzettend kwaad 
over het onrecht in deze wereld? Goed boos? Dat de tranen je in 
de ogen springen? En die woede leidt dan niet tot verwoesting 
maar tot moed. De moed om er op jouw plek iets aan te doen. 
Om moedige daden te stellen van waarheid en recht en liefde. 
Want God is er ook nog! Jezus is er ook nog! De heilige Geest is 
er ook nog! 
 
Bidden om Gods koninkrijk 
Jezus leert ons bidden: ‘mensen, midden in deze wereld vol 

chaos en gebrokenheid en onrecht - trek je terug in je huis, sluit 
de deur en ga bidden!’ Eerst je terugtrekken. Dat voelt vreemd 
aan, maar er bestaat ook heel veel onheilige ijver in deze wereld. 
Dat wij de wereld beter willen maken. Dat het ons project wordt, 
ons ego-project. Maar het moet Góds project zijn: een betere 
wereld begint bij Jezus, die ons leert bidden: ‘Laat uw koninkrijk 
komen’. Het is een oefening in hoop. De hoop op Gods nieuwe 
wereld die zichtbaar wordt hier op aarde door ons heen.  
 
Profetisch visioen 
God heeft altijd al mensen gestuurd om zijn volk te herinneren 
aan dit visioen van het koninkrijk. Micha was zo’n profeet, een 
man die visioenen van God heeft gezien en een stem van de 
Troon heeft gehoord. ‘Eens zal de dag komen!’ Hoor je hoe 
hoopvol dat klinkt? ‘Eens zal de dag komen!’ God komt eraan. Hij 
is erbij! ‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de 
tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg 
wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Is dat wat we 
willen? Is dat wat jij wilt? Naar God toegaan? Dat hij ons 
onderricht? Dat hij ons de weg wijst? En dat wij die weg dan ook 
echt gaan? Hoopverspreiders zijn? Wat een visie: ‘Geen volk zal 
nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal 
meer weten wat oorlog is.’ Advent is ook - temidden van pijn en 
puinhopen - het visioen levend houden, het visioen van de 
profeten van toen en van de profeten van nu. 
 
Hoop verspreiden 
Hoe kun jij deze Adventstijd leven vanuit dat visioen en een 
hoopverspreider worden? Neem een situatie van onrecht, 
moeite, verdriet in gedachten. Voel compassie. Laat je raken. 
Wees boos om de situatie. Ga in je binnenkamer. Bid tot je Vader. 
Ontdek daar wat jij kunt doen, welke stap jij kunt zetten. Kom 
tevoorschijn. En doe het. Doe het in de naam van Jezus. 
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