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Schriftlezing/tekst  
Schriftlezing: Jesaja 26: 7 – 13  
Tekst: Jesaja 26: 13 
 
Thema en punten: 
Adventsverwachting: door U!  
 
Vragen: 
 
1. (Voor de kinderen): Praat eens door over de vraag waar het om gaat in het avondmaal.  

 
 

2. De Heere wordt aangesproken als de God van het verbond. Hij heeft recht op Zijn volk. Toch zijn 
er andere ‘heren’ geweest die hebben geheerst.  

a. Waarop doelt Jesaja?  
 

b. Welke zijn dat in het leven van een christen? 
 

c. Zijn die er in het leven van een gelovige nog? Waarom wel/niet?   
 

d. Hoe geven de antwoorden op de vorige vragen inhoud aan het vervolg van de tekst: 
‘Door U alleen gedenken wij Uw Naam’? Wat zegt het avondmaal daarover?  

 
 

Om verder over na te denken (Willem van Saint-Thierry uit: Geloofsgeheim – Raadsel van het 
geloof): 
 
Welke mens, hoe dwaas hij ook mag zijn, zou kunnen beweren dat wij in ons lichaam op God zullen 
gelijken? De gelijkenis is alleen te vinden in de innerlijke mens1, die elke dag vernieuwd wordt tot het 
ware inzicht naar het beeld van zijn Schepper.2 Wij zullen des te meer op Hem gaan lijken, naarmate 
wij vooruitgaan in de kennis van Hem en in de liefde voor Hem. Wij zullen Hem steeds nabijer en 
intiemer zien, naarmate wij in onze kennis en in onze liefde aan Hem gelijkvormig worden. Hoe ver 
iemand op die weg ook gevorderd is, toch blijft hij altijd ver van de volmaaktheid, waarin God gezien 
zal worden zoals Hij is, namelijk van aangezicht tot aangezicht.3  
 
DAT Z AL  EE N ZO  UIT MU NT ENDE ST AAT  Z I JN ,  D AT  DE  L IEFDE  VEEL  MEER ZAL  BE REIKEN D AN W AT 

HET  GELOOF OOIT  HEE FT  D URVEN GELOVEN ,  O F DE  H OOP OOIT  HEE FT  VERLANG D .   
 
Daar ontdekken we veel meer dan wij met ons denken kunnen bereiken. Daar vertoeven we namelijk 
in het land van de levenden, van de mensen die zien, die inzien en verstaan. In dat land wordt de 
waarheid gevat zonder enige lichamelijke gelijkenis, een waarheid die door geen enkele nevel van 
valse meningen wordt verduisterd.  

 
 

 
1 Romeinen 7: 22 
2 Kolossenzen 3: 10 
3 1 Korinthe 13: 12 


