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Ad-venire / Komen naar
Wat is Advent? Eén antwoord op onze vele vragen: Wikipedia. Volgens Wikipedia is Advent in
het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam Advent komt van
het Latijnse woord adventus, dat “komst” betekent. In de Adventsperiode bereiden christenen
zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht. Het
Liturgisch jaar begint met de Advent. Eenvoudig gerekend begint de Advent vier zondagen
voor Kerstmis.
In Advent zijn er twee bewegingen die we onderscheiden vanuit het “komen naar”. Jezus komt
naar ons toe, als bewijs dat God ons zo lief heeft. Het is echter geen passief proces van
ontvangen. Wij proberen ons ook klaar te maken voor Hem. Wij proberen om voor te bereiden
dat we die liefde goed ontvangen en vooral ook mogen doorgeven.
Als God zijn liefde toont in een vuile stal, zelfs tussen de beesten, is het dan geen liefde die
voor iedereen bestemd is? En als iemand ons zo graag ziet, hoe gaan wij hier op antwoorden?
De komende vier weken denken we na over deze vragen en tonen we dit in onze daden voor
elkaar.

Lied

( https://www.youtube.com/watch?v=YYfW2BBtAos )
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Bijbeltekst (Lucas 21,25-28.34-36)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op
de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon
zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want
uw verlossing komt nabij. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van
dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een
strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.
Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die
dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de
Mensenzoon.”

Reflectievragen
Advent is een tijd van verwachten. Wat verwacht ik van Advent? Hoe kan ik Advent brengen
naar anderen?
Als we denken aan een koning die komt, denken we vaak aan andere zaken dan Jezus. Wie is
Jezus voor mij en hoe kan ik dit tonen? (bv. in concrete daden, gebed, …)
Als christen zijn we steeds waakzaam, alles kan snel veranderen. Wanneer maak ik fouten en
hoe maak ik die goed? Kan christen zijn helpen om fouten goed te maken?

Stilte
We houden 5 minuten stilte waarbij we over de bovenstaande vragen nadenken. We
proberen een antwoord te geven, ieder op zijn of haar manier.

Tekst
Advent is verlangen
Advent is verlangen
en alles met lichtjes behangen.
Advent is weer hopen
en sterren en bollen gaan kopen.
Advent is omkransen
en blij in het groen willen dansen.
Advent is bedenken
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het moois dat je vrienden zal schenken.
Advent is bekeren,
de eenvoud, de soberheid leren.
Advent is heel klein zijn,
als kinderen teder en rein zijn.
Advent is stil dromen
van Jezus die weldra zal komen.
Advent is bereiden
op betere, vrediger tijden.

Zendingsgebed
Goede Vader,
in deze advent worden wij ons weer meer bewust van alle vragen en verwachtingen die in ons
leven. Wij willen proberen het antwoord op deze vragen niet zozeer te gaan zoeken in luxe,
comfort en macht die toch niet blijvend zijn, maar bij U, God, die ons diepste geluk wil.
Help ons daarom meer tijd te maken voor gebed, bezinning en inzet voor anderen.
Doordring ons van uw blijde boodschap, zodat wij mensen naast ons nieuwe moed kunnen
geven.
Vervul ons met een groter geloof, liefde en Uw Geest die ons in staat stelt uw komst voor te
bereiden. Dat we de komende vier weken ons hierop voorbereiden en U samen met ons dit
pad mag gaan.
Amen.

