
INLEIDING

I dreamed a dream was het liedje dat Suzan Boyle wilde zingen tijdens haar eerste optreden 
bij Britain’s Got Talent. De zaal lachte haar uit, de jury reageerde schamper, tot Boyle de eerste 
noten uit haar mond liet klinken en daarmee heel Engeland – en miljoenen YouTubers – om 
haar vinger wond. I have a dream, riep Martin Luther King in 1963 luid vanaf de trappen van 
het Lincoln Memoriam in Washington D.C. Ruim een jaar later werd met de Civil Rights Act 
alle rassenscheiding verboden.

Waar droom jij van? 

Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, zegt God in Genesis 1. Een prachtige droom, 
met grote gevolgen. Gevolgen die laten zien dat de droom van God niet in het paradijs tot 
een einde kwam, maar via Betlehem en Golgota op weg is naar zijn hoogtepunt: de weder-
komst van Jezus Christus. 

Waar droom jij van? 

In deze adventstijd willen we je uitdagen (weer) te gaan dromen. Je zult ontdekken dat de 
komst van Jezus naar de aarde omgeven is met dromen. Dromen van hoop die anno nu nog 
steeds springlevend zijn! Dromen die jouw eigen dromen richting en levenslust geven.  

We hopen dat jouw dromen in deze adventstijd al lezend, tekenend en biddend schitterende 
vormen zullen aannemen. Niet alleen in je hoofd, maar via de creatieve verwerkingen op 
papier ook in je hart. Je kunt de illustraties op verschillende manieren gebruiken: om in te 
kleuren, om na te schrijven en als sjabloon. Dat kan ook in je Schrijfbijbel. Leg een handlet-
teringtekst onder een papiertje, trek het over en maak er jouw eigen variant op. Uitgewerkte 
voorbeelden (zoals de D.I.Y.-sterrenhemel) kun je vinden op www.biblejournaling.nl. 

Op een hoopvolle Kerst, 
Kris Bossenbroek

Esther van Lunteren



Dank U, Heer, dat U mensen het vermogen hebt gegeven om te dromen, 
letterlijk en figuurlijk. Daarmee sluit ik me aan bij een lange rij dromers, 
mensen die met vurige verwachting uitkeken naar de vervulling van uw 
heils- en verlossingsplan. Wilt U me mijn dromen helder voor de geest 
brengen. Tegelijkertijd leg ik mijn dromen meteen weer bij U neer om me 
in mijn dromen door U te laten leiden.

ADVENT IS DROMEN
Lezen: Matteüs 1:18-25

Advent is dromen dat Jezus zal komen … 
Ken je dat kinderliedje? Dromen van vrede 
voor mensen van heden. Dat is wat wij de 
komende adventsdagen gaan doen. Dromen 
over Jezus, maar ook dromen mét Jezus. 
Want het is mooi om je ergens naar uit te 
strekken, klein of groot. Te veel mensen 
leven hun leven zonder te dromen. Zonder 
te hopen op betere tijden voor zichzelf, 
hun gezin, die eenzame buurvrouw of hun 
gemeente. Dromen is belangrijk. Dromen 
zet in beweging. Maar het wordt pas echt 
mooi als we onze dromen gaan rijmen met 
Gods dromen. Dromen waarvan we zeker 
weten dat ze geen bedrog zijn, maar op een 
dag worden vervuld.

Over de vervulling van zo’n belofte lezen we 
vandaag in Matteüs 1. In heel het Oude Testa-
ment vind je mensen die vurig de vrede van 

en verlossing door de Messias verwachtten. 
Die verhalen kende ook Jozef, de aanstaande 
van Maria. De engel haalt in vers 22 en 23 
niet voor niets de tekst uit Jesaja 7:14 aan: 
Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: 
de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig 
een zoon baren en hem Immanuel noemen. 
En nu krijgt Jozef – pats, boem – te horen 
dat zijn ondertrouwde vrouw zwanger is van 
de Messias. En hij mag het kindje de naam 
Jezus geven, wat betekent: Hij die redt.

De meeste mensen zijn hun nachtelijke 
dromen alweer vergeten als ze ontwaken, 
maar Jozef niet. Hij wordt wakker en doet 
precies zoals de engel hem in zijn droom 
bevolen had. Daar zorgt God wel voor als Hij 
zijn dromen waar wil maken. Hij werkt dwars 
door doodgewone timmermannen, docen-
ten, tantes, moeders en managers heen.
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Neem eens een paar minuten de tijd om op te schrijven waar jij over droomt. Benoem alles: 
van een nieuwe keuken tot gezondheid voor een familielid. Van een bijzondere reis tot je 
zoon of dochter Jezus zien aannemen. Bewaar de lijst, we halen ’m er later weer bij.



JOUW DROOM
Lezen: Daniël 10:11-14

De laatste keer dat ik God duidelijk hoorde 
spreken, was door middel van een lied van 
Sela. Ik had een vacature gezien die me aan-
sprak, maar twijfelde. Moest ik mijn freelan-
cebestaan inwisselen voor een vaste baan? 
Al die mooie opdrachten laten voor wat 
ze waren en me op een nieuwe uitdaging 
richten? De zin ‘Als U niet met ons meegaat 
Heer, dan gaan wij niet weg, dan blijven 
wij hier’ van het lied Wij gaan niet zonder 
U ervoer ik als antwoord. God had andere 
plannen met mij. Ik gooide de vacature in de 
prullenmand en langzaam ontloken nieuwe 
dromen voor mijn werkend bestaan.

Daniël krijgt in de tekst van vandaag ant-
woord in de vorm van hoog bezoek in een 
visioen. Daniël zit er goed doorheen, omdat 
de herbouw van Jeruzalem is gestagneerd 
en daarmee de hoop op een terugkeer uit 
de ballingschap. De droom van Daniël is in 
duigen gevallen. En dan is er opeens die 
man, een indrukwekkende verschijning.

Prachtig om te lezen dat de man hem 
bezoekt, omdat Daniël inzicht probeerde te 
verkrijgen door in deemoed te buigen voor 
God. Zo willen we ook onze dromen aan-
pakken, onderworpen aan God en biddend 

om inzicht, zodat onze dromen passen in de 
grote droom die God in zijn woord aan ons 
bekendmaakt.

Kijk eens naar de manier waarop Daniël 
aangesproken wordt in vers 11 (HSV): zeer 
gewenste man. In dergelijke bewoordingen 
wordt ook Maria aangesproken als ze bezoek 
krijgt van de engel Gabriël in Lucas 2 vers 28 
en 30. En zo kijkt God ook naar jou. Als zeer 
gewenst. Een prachtig uitgangspunt om met 
Gods dromen aan het werk te gaan, juist in 
deze tijd van verwachting.

In de volgende hoofdstukken krijgt Daniël 
een kijkje in de toekomst. Een toekomst die 
eindigt in de tweede komst van Christus 
Jezus, de verwachting van advent. Pak je 
dromenlijst van gisteren er nog eens bij en 
voeg er het antwoord op de volgende vraag 
aan toe: wat is jouw droom voor advent dit 
jaar?
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Ontzagwekkende en luisterrijke God, wat een heerlijke wetenschap 
dat U Zich om mij en mijn dromen bekommert. U laat me niet in de kou 
staan, maar zoekt me op als uw geliefde kind. Wilt U mijn dromen aan 
uw droom, uw plan met de wereld, verbinden. Zodat uw glorie zichtbaar 
wordt in de wereld om me heen. In die verwachting wil ik leven.

Probeer de tekst met 
potlood na te schrijven 
en daarna over te 
trekken met fineliner.



DURF TE DROMEN
Lezen: Jesaja 9:1-6

Kijk eens om je heen in je gezin, je woon-
plaats, het land, in de wereld. Er zijn dagen 
dat ik de krant bewust op de deurmat laat 
liggen. Klopt de bijbelse boodschap nog 
wel? Is er nog wel ruimte om te hopen en te 
dromen?

Ook in de tijd van Jesaja was er weinig 
ruimte voor dromen. Lees het bijbelboek er 
maar op na, Jesaja staat behoorlijk vol met 
verhalen over zonde, oordeel en onheil. Het 
geloofsleven van Gods volk is er een met 
grote pieken en dalen. In de periode dat 
Jozef de timmerman zijn droom kreeg, was 
het al niet veel rooskleuriger. De Romeinen 
zaten stevig in het zadel in Israël, net als de 
religieuze Joodse leiders. Dat bood weinig 
ruimte voor een Koning der koningen. Was 
en is het nog mogelijk om te hopen op en 
dromen van vrede waaraan geen einde zal 
komen (vers 6)?

Jesaja doet het. Hij verwijst zelfs naar de 
overweldigende overwinning van Gideon 
op de Midianieten (die geschiedenis kun je 
nalezen in Richteren 7). Jozef doet het als hij 
gehoor geeft aan de oproep van de engel. 
Maria doet het als ze zich beschikbaar stelt 
om de beloofde Messias te dragen. Jij doet 

het als je je ondanks al je vragen vastklampt 
aan de beloften die God gegeven heeft. En 
God bewijst keer op keer dat Hij trouw is aan 
zijn verbond, dat Hij doet wat Hij belooft.

De komende dagen zullen we zien dat veel 
bijbelse figuren durfden te dromen. Stuk 
voor stuk vertrouwden ze op de beloften van 
God. Durf jij in hun voetsporen te treden? 
Vertrouwend op overwinning, op vrede 
zonder einde? Kijk nog eens op je dromen-
lijstje. Voor welke dromen is durf nodig? En 
waarom?

Wat hebt U ons in uw woord 
prachtige voorbeelden gegeven 
van mensen zoals wij, die ondanks 
hun eigen situatie, hun land en hun 
volk bleven hopen en vertrouwen 
op uw beloften. Maar het mooiste 
voorbeeld bent U zelf. Van Adam 
tot Jezus tot onze generatie liet U 
nooit los wat uw hand begon. Mijn 
geloof is vaak zo klein, Heer. Vul 
mijn geest met uw beloften en mijn 
hart met vertrouwen op U.
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ZIJ DURFDEN TE DROMEN:
JOZEF

Lezen: Genesis 37:1-11

Dit verhaal van de oudtestamentische Jozef 
kent de gemiddelde christen tot in den 
treure, inclusief het kinderversje Jozef zoekt 
zijn grote broers dat mijn zoons verbazing-
wekkend genoeg vol enthousiasme blijven 
zingen. Toch blijft het een boeiend en leer-
zaam verhaal. Heb je bijvoorbeeld weleens 
gelet op de opvallende gelijkenissen tussen 
het leven van Jozef en dat van Jezus? Het 
is de moeite waard om je daar eens in te 
verdiepen.

In het bijbelgedeelte dat we hebben 
gelezen, gaat het over de dromen die Jozef 
over zijn toekomst ontvangt. Het komt wat 
arrogant over als hij die dromen onder de 
neus van zijn toch al boze broers wrijft, maar 
tegelijkertijd: hij durft wel, die Jozef. En 
daarmee licht hij een tipje op van de sluier 
over wat de toekomst voor hem, zijn broers 
en Gods volk in petto heeft. Een hoopvolle 
toekomst waarin de bloedlijn naar de Zoon 
van David niet wordt afgebroken, omdat 
het volk van Israël niet omkomt van de 
honger, maar daarvan wordt bevrijd door 
onderkoning Jozef, voor wie de broers op 
een gegeven moment inderdaad buigen. 
Een toekomst waarin ook alle volken eens 

massaal zullen buigen voor Jezus Christus, 
de Zoon van God.

Zo gaat het continu in de Bijbel. Mensen die 
dromen, hopen, luisteren, vasthouden aan 
Gods beloften, worden ingezet om de komst 
van de Messias, Jezus, mogelijk te maken. 
Daar is durf, moed en uithoudingsvermo-
gen voor nodig. Ook in onze tijd, waarin 
we het feit dat God zijn Zoon naar de aarde 
zond om ons te redden, enthousiast mogen 
doorgeven. 

Laten we bidden om de vernieuwing van ons 
denken. Vernieuwing om te voorkomen dat 
we de kerstboodschap – na jaren basisschool, 
kinderclub en kerstnachtdiensten – als iets 
uitgekauwds gaan beschouwen, iets waarop 
ik mijzelf weleens betrap. Zullen we met 
hernieuwde hoop de Messias verwachten en 
onze dromen op die verwachting afstem-
men?

Het wordt tijd voor een kritische blik op je 
dromenlijst. Welke dromen hebben priori-
teit, omdat ze bijdragen aan de hoopvolle 
verwachting van Jezus’ tweede komst?
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Heer, in deze adventstijd horen we soms voor de zoveelste keer over uw 
komst naar de aarde. Uw eerste komst, die het grote wonder van genade 
bracht en uw tweede komst, die ons eens thuis zal brengen in uw woning. 
Open mijn geest om uw woorden echt te horen en laat ze resoneren in 
mijn hart.

Teken de veelkleurige jas van Jozef.



ZIJ DURFDEN TE DROMEN:
HANNA

Lezen: 1 Samuel 1:9-19

Hanna droomt al jaren van het moederschap. 
Een vurige wens, die ze uitstort bij God. De 
droom is zo groot, de wens zo vurig dat Eli 
haar aanziet voor een dronkaard. Denk niet 
dat ik een slechte vrouw ben, reageert Hanna 
op de beschuldiging, ik bid zo lang omdat 
ik overstelpt ben door droefheid en ellende. 
Dromen kan pijn doen. Herken je dat?

Vervolgens zegent Eli de vrouw met een 
geweldige belofte. Hanna zal krijgen waar 
ze om gebeden heeft. Uit vers 18 blijkt dat 
Hanna op die belofte vertrouwt. Dromen 
op basis van de beloften van God, daarop 
vertrouwen en ernaar handelen zijn nauw 
met elkaar verbonden in de Bijbel.

Het verhaal van Hanna doet denken aan de 
gebeurtenissen rondom de geboorte van 
Johannes de Doper. Ook Zacharias was in 
de tempel toen hij de belofte van een zoon 
kreeg. De vervulling van een wens, waar 
volgens Lucas 1:13 lang om gebeden is, 
want Elisabet was, net als Hanna, onvrucht-
baar. Uiteindelijk krijgen beide vrouwen een 
zoon, Samuel en Johannes. Wegbereiders 
van koningen met een kleine letter en een 
hoofdletter.

Welke rol speelt gebed in jouw dromen? Leg 
je dromen vandaag nog concreet voor God 
neer en vraag Hem om wijsheid en inzicht 
voor dat waar jij op hoopt en naar verlangt.

U kent mijn dromen, Heer. De 
kleine en de grote. De dromen 
voor mijzelf, mijn gezin, familie en 
vrienden. De dromen voor mijn 
buren, stad en land. Heer, geef mij 
uw wijsheid en uw inzicht, zodat ik 
mijn vertrouwen en mijn handelen 
vanuit de juiste intenties vormgeef.
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