
Spoor van Licht, Advent 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 28 november-4 december (2e zondag van de Advent) 
Thema  : Een spoor van licht – Voormoeders van Jezus 
Lezing  : Jozua 6:22-25; Mattheus 1:1-17 
 
Schets van het verhaal 
De vrouw die vandaag centraal staat, is Ruth uit het land Moab. In de wereld van de Bijbel is Moab 
een land waar  weinig goeds van te verwachten valt. 
Het boek Genesis (19:30-38) vertelt dat de Moabieten en de Ammonieten zijn voortgekomen uit 
de dochters van Lot, nadat zij hun vader dronken hadden gevoerd en met hem geslapen hadden. 
Over Moab wordt ook verteld in het boek Numeri, waar koning Balak van Moab aan de profeet 
Bileam vraagt om de Israëlieten te vervloeken.  
In de ogen van de Israëlieten waren de Moabieten dus een volk met een schandalige herkomst en 
bovendien een volk waar oorlog mee gevoerd werd. 
Toch kwam juist uit dat volk een vrouw die bijna letterlijk aan de wieg van het koningschap in 
Israël stond. Dat is niet alleen een verhaal over individuele mensen, het betekent ook iets voor dat 
koningschap in Israël. Het koningshuis komt niet alleen voort uit de twaalf stammen van Israël, het 
heeft een bredere geschiedenis. Een geschiedenis waarin ook andere volken een plek hebben; 
onder meer door Ruth. Uit het verhaal van volgende week zal blijken dat Boaz volgens deze 
opsomming ook een niet-joodse moeder heeft. 
Met zijn overzicht van de afstamming van Jezus laat Matteüs zien dat Jezus in de joodse traditie 
staat: hij is een zoon van David, een zoon van Abraham. Toch betekent dat niet dat andere volken 
geen rol spelen in zijn afstamming. Het verhaal van Ruth laat zien dat koning David en Jezus er niet 
geweest zouden zijn zonder inbreng uit Moab. Daarin zou je al iets kunnen herkennen van de 
opdracht die Jezus later aan zijn leerlingen zal geven om alle volken tot zijn leerlingen te maken 
(Matteüs 28:19). 
Ook laat het verhaal van Ruth zien dat de voorgeschiedenis van koning Jezus niet alleen een 
verhaal van paleizen en tronen is. Hij komt ook voort uit een vrouw die als vreemdelinge 
kwetsbaar en afhankelijk was. Maar ook een vrouw die leefde met vertrouwen en hoop. Zij gaf 
Israëls geschiedenis een nieuwe wending    (© KindopZondag) 
 

Vragen: 

1. Bij zijn overzicht van de afstamming van Jezus geeft Matteüs weer hoe dit overzicht is 
opgebouwd: veertien generaties van Abraham tot David, daarna veertien tot de 
ballingschap en dan vanaf de ballingschap tot Christus weer veertien generaties. Wat zou 
Matteüs  hiermee willen zeggen? Kom je dit vaker tegen in de bijbel? 

2. Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar wens je diep in je hart jezelf of 
je kind niet liever iemand uit je eigen groep toe? Dan weet je waar je aan toe bent. 

3. Het is nogal een keuze die Ruth maakt, al het bekende achter je laten. Is dit voor ons te 
begrijpen? 

4. Karin Kraus maakte bijgaand schilderij van Ruth en Boaz. Karin Kraus (geb. 1941 te 
Gimmeldingen bij Neustadt in Duitsland) werkt en leeft als dierenarts en missiezuster van 
de Dienaressen van Christus-Koning in Freiburg bij de Masai, een herdersvolk in Oost Afrika. 
Voor hen maakte Karin Kraus afbeeldingen in vetkrijt van bijbelse taferelen, die in 1987 zijn 
verzameld in de zgn. Masai-Bijbel.  
Wat valt je op in het schilderij? 



Adventsproject diaconie 
De komende weken sluiten we aan bij het project van Kerk in Actie: Jongeren in Israel en de 

Palestijnse gebieden 

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het 

Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil 

hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke 

Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, 

krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen 

bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen 

net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen 

helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren 

begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël 

en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen! 

 

Om te doen 

Ga bij de koffie in de kerk eens het gesprek aan met iemand die je niet (goed) kent. Over wat 

Advent voor je betekent of een van de vragen van vandaag. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gebed 
Barmhartige God, 

uw kijk op mensen uit andere groepen 
is vaak anders dan de onze. 

Vergeef ons onze beperkte blik. 
Leer ons naar het hart van mensen te kijken 

en naar uw bedoelingen met hen. 
Geef ons de moed om ons hart  

En uw liefde met anderen te delen. 
In Jezus’ naam. Amen 

 (© Adventskalender PKN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor de agenda: 

- 6 december 17:30-20:30 uur: maaltijd in de kerk. Kosten: vrijwillige bijdrage. 
Opgeven via dinernicolaikerk2022@gmail.com, uiterlijk 1 december 

- 11 december 12:30-17:00 uur: Kerst in de Klaas. Een kerststal, een tentoonstelling over 
engelen, Utrechtse koren met kerstliederen, een kinderhoek, verkoop koffie, chocomel en 
glühwein en ter afsluiting om 16:30 uur een Sing-in waaraan iedereen mag meedoen. 
https://www.nicolaikerk.nl/kerst_in_de_klaas_1?ldate=2022-12-11 
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