
 
Hier mijn hoop van de advent. 
 
Advent is dromen 
van gezelligheid en warmte 
van delen met elkaar 
 
Is een groene krans met 4 kaarsen 
om af te tellen naar kerstmis 
 
Verlangen naar dat Jezus kind 
naar zijn ogen vol onschuld 
vol verbazing en goedheid 
ja advent is uitkijken en verlangen. 
 

Deze week ontsteken we de derde kaars op onze adventskrans. We groeien stilaan naar 
Kerstmis toe! Een fijne bezinningsweek toegewenst! 
 
Maandag 14 december  
 

Uit het evangelie van Matteüs 21, 23 – 27 
 

Op zekere dag ging Jezus naar de tempel en toen Hij daar aan het onderrichten was, 
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk Hem de vraag stellen: “Welke 
bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen? En wie heeft U die bevoegdheid dan gegeven?” 
Jezus antwoordde hun: “Ik zal u ook een vraag stellen, en als gij Mij daar antwoord op geeft, 
zal Ik u op mijn beurt zeggen, krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe. Het doopsel van 
Johannes, waar was dat vandaan? Van de hemel of van de mensen?” Zij beraadslaagden 
onder elkaar: “Als wij zeggen: van de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen: Waarom hebt gij 
hem dan geen geloof geschonken? Als we zeggen: van de mensen, dan hebben wij het volk 
te vrezen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Ze gaven Jezus dus ten  
antwoord: “Wij weten het niet.” Toen zei Hij op zijn beurt tot hen: “Dan zeg Ik u evenmin 
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.” 
 
Even stil worden 
 

Plaatsen we ons bij het begin van een nieuwe week in de juiste verhouding tot onze God, 
erkennen we onze kwetsbaarheid en vragen we dat Hij zich ons aantrekt. Gij zoekt ons, wilt 
bij ons wonen. Overtuigd van eigen gelijk verhinderen we echter vaak uw weldoende 
werking op ons leven. Heer vergeef ons. Gij zoekt ons, wilt bij ons wonen. 
Overtuigd van eigen gelijk hebben we echter vaak geen oog voor mensen die uw rijk tastbaar 
en zichtbaar maken. Heer vergeef ons. Gij zoekt ons, wilt bij ons wonen. 
Overtuigd van eigen gelijk zien we te weinig in dat we ons eigen geluk en het geluk van hen 
die we graag zien in de weg staan. Heer vergeef ons. 
Heer, kom ons in uw barmhartigheid tegemoet. Heb geduld met ons, geef ons nieuwe 
kansen, heilig ons, geheel en al. 
 

Heer God, 
vandaag roept Gij ons op om mee te werken aan uw plan: Gerechtigheid voor allen. 
Wij bidden U, kom naar ons toe, neem ons bij de handen wijs ons de weg om een leven te 
leiden tot meerdere eer en glorie van uw naam. Wij vragen het U door Jezus uw Zoon en 
onze Heer. Amen.  
 
Bidden we samen een Onze Vader en een Weesgegroet. 



Dinsdag 15 december 
 
Uit het evangelie van Matteüs 21, 28-32 
 
In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: “Wat denkt ge van het 
volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga 
vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet. 
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar 
later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?” 
Ze zeiden: “De laatste.” Toen zei Jezus hun: “Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de 
ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en 
beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars 
en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs nadat ge dit had gezien, 
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.” 
 
Alleluia. 
De Heer komt zijn volk bevrijden; 
zalig die klaar zijn om Hem te ontmoeten. 
Alleluia. 
 
Bidden wij voor … 
 
voor de velen die in woord en daad getuigen van het Licht: 
voor de vele vrijwilligers die blijven opkomen voor mensen in armoede, 
voor hen die onrecht op de woonmarkt blijven aankaarten, 
voor hen die in vele contacten de hoop blijven voeden, 
dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen. 
 
voor mensen die hun tijd en energie steken in het leggen van verbindingen, 
voor hen die mensen samen brengen en samen houden 
vanuit een grote bezorgdheid voor elkaar. 
Voor hen die toekomst willen maken voor alle mensen, 
voor hen die iedereen uit de marge willen halen; vooral de kleinste, de meest kwetsbare. 
Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen. 
 
voor mensen die hun best doen om voor henzelf en hun gezin 
een sober, maar kwalitatief goede woonst te maken. 
Ondanks goede wil en inspanningen slagen ze daar niet altijd in, 
vaak door omstandigheden buiten hun wil. 
Dat ze zich niet schuldig voelen of beschaamd, 
dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen. 
 
Gebed 
 
God, onze Vader, wij kijken naar de  adventskrans. Drie kaarsjes branden en geven wat licht. 
Met onze handen dichtbij voelen we warmte. Zo wilt U ook voor de mensen zijn: licht en 
warmte. U houdt veel van de mensen. U wilt dicht bij ons zijn. Daarom vindt U het fijn dat 
we Vader zeggen. 
 
Bidden we samen nog een Onze Vader en een Weesgegroet. 
 
 



Woensdag 16 december 
 
Uit het evangelie van Lucas 7, 18b-23 
 
In die tijd ontbood Johannes een tweetal van zijn leerlingen en stuurde ze naar de Heer om 
te vragen: “Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?” Bij Jezus gekomen 
zeiden de mannen tot Hem: “Johannes de Doper heeft ons naar U gestuurd om te vragen: 
zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?” 
Op dat ogenblik genas Jezus veel mensen van ziekten, kwalen en boze geesten en Hij schonk 
een groot aantal blinden het gezicht terug. Hij gaf hun dit antwoord: “Gaat aan Johannes 
zeggen wat gij gezien en gehoord hebt: blinden zien en lammen lopen, melaatsen worden 
gereinigd en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap 
verkondigd. Gelukkig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.” 
 
Alleluia. 
God van de heerscharen, richt ons weer op; 
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. 
Alleluia. 
 
Bidden wij voor … 
 
Bidden wij voor onszelf, uitkijkend naar het feest van Kerstmis. 
Dat onze levensstijl getuigt van een juist aanvoelen, 
solidariteit en dienstbaarheid zijn wezenlijker dan consumeren en gezelligheid. 
Bidden we ook voor de zieken uit ons midden, voor hun mantelzorgers 
en voor allen die in eenzaamheid leven in deze donkere tijd. 
Dat ze volhouden en op onze sympathie mogen rekenen. 
 
Bidden we voor al onze overledene, 
mensen die voortleven in ons door de goede dingen die ze ons hebben voorgeleefd. 
En speciaal willen we alle coronaslachtoffers in onze herinnering brengen, 
dat we volhouden om het goede te blijven doen dat ze ons hebben getoond. 
 
Heer, deze en al onze vragen leggen we U voor. 
Dat ons gebed als wierook naar U mag opstijgen, 
wetend dat geen enkele vraag U onberoerd laat. 
Zorg voor ons, Heer, vandaag en alle dagen. 
Amen 
 
De adventskrans 
 

Sinds de eerste wereldoorlog bestaat in Vlaanderen het gebruik om in de kerk, in 
de huiskamer, in scholen, in ziekenhuizen en rusthuizen een krans te plaatsen die 
gemaakt is van (dennen)groen. Op die krans, de adventskrans, staan vier kaarsen. 
Elke zondag van de advent steekt men één kaars meer aan. Het groeiende licht 
van de kaarsen verwijst naar het naderende feest van Jezus die als licht in de 
wereld komt, omdat christenen geloven in een warme wereld vol licht, een wereld 
die God voor de mensen droomt. 
 
Bidden wij samen een Onze Vader en een Weesgegroet. 
 



Donderdag 17 december 
 
Uit het evangelie van Matteüs 1, 1-17 
 
Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. 
Abraham was de vader van Isaäk, Isaäk van Jakob, Jakob van Juda en zijn broers; 
Juda was de vader van Peres en Zerach, die uit Tamar geboren werden; 
Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van Amminádab, 
Amminádab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren 
werd; Boaz was de vader van Obed, geboren uit Ruth; Obed was de vader van Isaï 
en Isaï van David, de koning. David was de vader van Salomo, die geboren werd uit de vrouw 
van Uria; Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asa, 
Asa van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzzia, Uzzia van Joram, Joram van Achaz, 
Achaz van Hizkia, Hizkia van Manasse, Manasse van Amon, Amon van Josia, Josia van 
Jechonja en zijn broers, in de tijd van de Babylonische ballingschap. 
Na de Babylonische ballingschap werd Jechonja de vader van Seáltiël, Seáltiël van Zerubabel, 
Zerubabel van Abiúd, Abiúd van Eljakim, Eljakim van Azor, Azor van Sadok, 
Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Mattan, Mattan van Jakob. 
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus, die 
Christus genoemd wordt. In het geheel zijn er dus van Abraham tot David veertien 
geslachten, van David tot de Babylonische ballingschap ook veertien geslachten 
en van de Babylonische ballingschap tot de Christus eveneens veertien geslachten. 
 

Alleluia. 
Wijsheid van de Allerhoogste, 
alles bestuurt Gij met kracht en inzicht; 
kom, en leer ons de weg te gaan van kennis en wijsheid. 
Alleluia. 
 

Korte duiding 
 

Waarom lezen we in hemelsnaam vandaag de hele stamboom van Jezus? Op het eerste zicht 
lijkt dit zo nutteloos, en toch staat hij er als lezing van de dag, en wel met een heel 
belangrijke reden. De stamboom van Jezus plaatst onze Messias en Verlosser helemaal in de 
lijn van de geschiedenis, helemaal als mens. Hij heeft echt geleefd, hij is echt geboren, God is 
echt naar ons gekomen om ons te verlossen. Als je de stamboom van Jezus ziet, merk je dat 
alle belangrijke figuren uit de Joodse heilsgeschiedenis worden vermeld. Te beginnen bij 
aardsvader Abraham, over koning David tot Jezus zelf. Jezus is het sluitstuk van de 
geschiedenis, meer nog, het nieuwe verbond dat God sluit met de mensen. Jezus voltooit de 
geschiedenis van God met de mensen, althans er begint een nieuw hoofdstuk, … waar wij 
nog steeds mee aan schrijven.  
 

Gebed 
 

Heer,  
Brood en wijn delen wij wekelijks met U, we mogen nog steeds niet samenkomen in onze 
kerken, maar toch willen wij in gedachten deze eenvoudige tekens van menselijke 
inspanningen en verlangens aanbieden aan U. In deze tekens wilt Gij aanwezig komen in ons 
midden. In de grote kring van mensen breekt Ge uzelf als brood, deelt Ge uzelf als wijn. 
Schenk ons openheid voor elkaar, dat wij elkaar meer en meer zouden zien, zoals Gij ons 
ziet. Amen. 
 
Bidden we samen nog een Onze Vader en een Weesgegroet. 
 



Vrijdag 18 december 
 
Uit het evangelie van Matteüs 1, 18-24 
 
De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd 
was met Jozef bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,zwanger van de heilige Geest. 
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, 
dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in 
een droom een engel van de Heer, die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet 
bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. 
Zij zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden 
uit hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer gesproken heeft 
door de profeet, die zegt: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld 
brengen, en men zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is in vertaling: God met ons.” 
Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn 
vrouw tot zich. 
 
Bezinning: HET ZAL NIET ‘IETS’ MAAR ‘IEMAND’ ZIJN 
 
Hoop brengen in bange tijden, 
recht laten geschieden waar veel onrecht is, 
genezing voor wiens hart gebroken, 
bevrijding voor wie vast zit in oordeel en in angst. 
Van mooie woorden zal het heus niet komen, 
papier is heel geduldig weet u wel. 
Door wijsheidsstromen vloeiden vele woorden, 
massa’s ideeën raasden door de geschiedenis. 
Zij die arm zijn trekken nog steeds aan ‘t kortste eind, 
rijken willen vooral rijker worden. 
Neen, de boodschap is dat ieder hoop mag putten, 
dat ieder vree en vreugde, toekomst vinden mag. 
‘t Zal gebeuren dat een ongekende op zal staan, 
midden tussen jullie door zal lopen, 
angst en wanhoop met zich meeneemt 
en een spoor van licht en goddelijke vonken achter laat. 
Geloof dat Hij te kennen is in de kleine goede daden, 
de zorg, het volgehouden mededogen, 
de blijdschap, de verwondering om het goede en het schone, 
en meest van al, waar Hij aan kleine mensen recht verschaf. 
 
Gebed 
 
Goede God, er is deze dagen heel veel dat ons blij maakt en goede zin geeft: de gezelligheid 
thuis, een kerstboom en kerststal, het vooruitzicht van een familiefeest, en nog veel meer. 
Tegelijk voelen we aan, ook in deze viering, dat het om meer gaat. Uw menswording is een 
oproep aan ons om te leven in solidariteit en vriendschap. Wij bidden dat wij openstaan voor 
de diepe betekenis van het kerstfeest, en dat wij er uw oproep in erkennen om blijvend van 
uw goedheid te getuigen. Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en onze Heer, voor vandaag 
en alle dagen. Amen. 
 
Bidden wij samen een Onze Vader en een Weesgegroet. 
 



Zaterdag 19 december 
 
We lezen uit het evangelie volgens Lucas 1, 5-25 
 
In de dagen van Herodes, koning van Judea, leefde er een priester, Zacharias geheten, die 
behoorde tot de klasse van Abia. Hij had een vrouw uit de dochters van Aäron en haar naam 
was Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leefden onberispelijk volgens alle 
geboden en voorschriften van de Heer. Zij hadden geen kinderen, want Elisabeth was 
onvruchtbaar en beiden waren al op gevorderde leeftijd. Toen Zacharias voor God als 
priester mocht optreden, omdat zijn klasse de beurt had, geschiedde het dat hij 
– zoals onder de priesters gebruikelijk was – door het lot werd aangewezen om de tempel 
des Heren binnen te gaan en het wierookoffer op te dragen. Het gehele volk 
stond op het uur van het wierookoffer buiten te bidden. Er verscheen hem een engel des 
Heren aan de rechterkant van het wierookaltaar. Toen Zacharias hem zag ontstelde hij 
en werd door vrees bevangen. Maar de engel sprak tot hem: “Vrees niet Zacharias, want uw 
bede is verhoord; uw vrouw Elisabeth zal u een zoon schenken, die gij Johannes moet 
noemen. Ge zult verheugd zijn en het uitjubelen en vele mensen zullen zich over zijn 
geboorte verblijden. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer; wijn of sterke drank zal hij niet 
drinken en nog in de schoot van zijn moeder zal hij met de heilige geest vervuld worden. 
Vele zonen van Israël zal hij terugbrengen tot de Heer, hun God. Hij zal voor Hem uitgaan 
met de geest en de kracht van Elia om de gezindheid van de vaderen te doen terugkeren in 
de kinderen en de ongehoorzamen te brengen tot de gesteltenis van de rechtvaardigen, 
en om zo voor de Heer een welbereid volk te vormen.” Maar Zacharias zei tot de engel: 
“Waaraan zal ik dit erkennen? Ik ben oud en ook mijn vrouw is reeds op jaren.” 
De engel antwoordde hem: “Ik ben Gabriël, die voor Gods aanschijn staat, en ik ben 
gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen. Zie, gij zult 
zwijgen en niet in staat zijn te spreken tot de dag waarop dat zal gebeuren, omdat ge mijn 
woorden niet geloofd hebt; deze zullen echter op hun tijd in vervulling gaan.” Intussen stond 
het volk op Zacharias te wachten en ze verwonderden zich, dat hij zolang in het heiligdom 
bleef. Toen hij naar buiten kwam, was hij niet bij machte tot hen te spreken en zij begrepen 
dat hij in het heiligdom een verschijning gezien had. Maar omdat hij stom bleef, kon hij 
slechts tegen hen gebaren. Toen de tijd van zijn tempeldienst om was ging hij naar huis terug 
en enige tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Zij hield zich vijf maanden lang 
verborgen en daarna sprak zij: “Dit heeft de Heer voor mij gedaan, toen het Hem behaagd 
had mijn schande bij de mensen weg te nemen.” 
 
Psalm 71 
 
Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats; 
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest. 
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars. 
Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting, 
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd. 
Vanaf de moederschoot steun ik op U, 
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. 
Gods macht zal ik alom verhalen 
en uw gerechtigheid loven, Heer. 
Van jongsaf heb ik het ondervonden, 
en nu nog prijs ik uw daden. 
 
Bidden wij samen een Onze Vader en een Weesgegroet. 
 



Zondag 20 december 
 
We lezen uit het evangelie van Lucas 1, 26-38 
 
Toen Elisabeth zes maanden zwanger was, werd de engel Gabriël van Godswege gezonden 
naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd, die verloofd was met een man die Jozef 
heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. 
Hij trad bij haar binnen en sprak: “Verheug u, de Heer is met u.” Zij schrok van dat woord 
en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: 
“Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en 
een Zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. 
Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de 
troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van 
Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.” Maria echter sprak tot de engel: 
“Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 
“De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; 
daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. 
Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen 
en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets 
onmogelijk.” Nu zei Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.” 
En de engel ging van haar heen. 
 
Alleluia. 
Zie de dienstmaagd des Heren, 
Mij geschiede naar uw woord. 
Alleluia. 
 
Bezinning 
 
Advent is voor mij dit jaar een stukje verloren lopen. Het is zoals wachten op mijn bus en 

iemand komt me vertellen dat ze juist vertrokken is. 

Hetzelfde gevoel heb ik soms op het rusthuis. Oud worden is bijna synoniem van leren 

wachten. 

Velen wonen alleen, hebben hun man of vrouw verloren en wachten op een zinvol einde. 

Groot is mijn vreugde als ik op een gebedsdienst de vrede van hun gezicht kan aflezen. Hun 

ogen kijken diep naar binnen. Voor mij is dit geen mensenwerk maar werk van de Geest.  

Tegen de muur hing een tekstje: “rimpels zijn allemaal plaatsen waar ik ooit gelachen heb”… 

Ik moest even glimlachen.  

Hier wachten mensen op hun laatste opstap. Wanneer komt de bus? Misschien de volgende 

… het kan zijn dat ze juist vertrokken is. Soms stappen er hier veel ineens op… 

Ondertussen werken we in vrede verder. Zo hopen we. 

 

 

 



Gebed 

God, Gij die uw tent wilt opslaan om onder ons te wonen: open onze ogen 

voor de boodschapper van uw vrede. Hij is het licht van de wereld. 

Maak ons vrij om Hem te ontvangen, die de vervulling is van uw beloften: 

Jezus Messias, vandaag en alle dagen die komen. Amen. 

 

Vrede op deze adventszondag… 

Vol belofte kwam de engel tot Maria en sprak van genade, van heilige Geest en van kracht 

van de Allerhoogste die haar zou vervullen. Zo bouwde God een woning in deze wereld. 

In Jezus, haar Zoon, kwam Gods vrede in de wereld. Om die vrede bidden wij: 

Heer Jezus Christus, in genade zijt Gij ontvangen, door Gods Geest aangevuurd 

om vrede te brengen en vrede te zijn. Leg diezelfde vrede in ons hart 

opdat wij in deze tijd vrede brengen voor elkaar. Zo bidden wij U. 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Gebed 

Gij, God, die ons verwachten kent 

en ons zegent met liefde, 

die in ons de vrucht van vertrouwen en hoop wekt, 

geef ons een open oog, een helder zicht ook in de nacht, 

op Wie het licht van de wereld is. 

Woon onder ons in wie Hij is, in wat Hij zegt, 

in wat Hij met ons doet. Vandaag en alle dagen die komen. 

Amen. 

 

Bidden wij samen een onze Vader een Weesgegroet. 
 
 

Zalige en gezegende Kerstdagen toegewenst.  


