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Op weg naar Kerstmis
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Voorwoord

Advent

In de donkerste tijd van het jaar kijken we verlangend 
uit naar het licht. Het licht van Kerstmis.
Vier volle weken gaan we “daar waar geen wegen 
gaan”, we gaan  op weg naar Kerstmis.
In de vieringen horen we de verhalen en over-
wegingen en laten we ons inspireren door de 
teksten en gebeden. Gaandeweg lukt het om 
de weg naar binnen te gaan en stil te worden. 
Dan ontstaat er ruimte  om bezield te raken, bewust 
te worden van wat deze Adventtijd kan betekenen. 
Dit gebedenboekje nodigt u uit het dagelijks te 
gebruiken om even stil te worden en na te denken 
over het verlangen naar Kerstmis. De komst van het 
Licht, Jezus Christus.

Adventtijd 2019

Dit boekje wordt u aangeboden door 
parochie H. Thomas, Alphen aan den Rijn/Rijnwoude
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Zondag 1 december

Eerste zondag van de advent

We steken de eerste kaars aan

We steken een EERSTE kaars aan; 
“Verlangen” is haar naam. 
Wij laten haar branden,  
opdat ook in ons hart en in ons leven  
het verlangen zou groeien  
naar meer diepte en  
naar een echte ontmoeting met Jezus.
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Maandag 2 december

Uitkijken naar wat te gebeuren staat 

zonder voorbehoud 
open en vol vertrouwen 
uitzien naar een mens  
die je gedachten bezielt 
en je hart beroert 
 
Op de uitkijk staan 
tot je zijn ster ziet opgaan van achter de heuvel 
en maken dat deze droom waar wordt.
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Dinsdag 3 december

Smeulend vuur gaat weer branden, 
vonken slaan gensters 
weinig in aantal 
klein in grootte 
sterk in kracht 
doen ze nieuw leven ontstaan. 
Licht toelaten 
licht aansteken 
om hoop te geven 
en leven te delen, 
dat is advent.    
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Woensdag 4 december

Als ergens op deze aarde 
een moeder toekomst droomt  
voor haar kind, 
als er gastvrijheid is 
voor vreemdelingen en ontheemden, 
als mensen kiezen om te delen 
in plaats van te bezitten, 
als tederheid het haalt  
op hardheid in de wereld, 
als trouw de vreugde  
van het leven laat groeien, 
als levenskracht  
de pijn om de dood overwint, 
als mensen het Woord van Leven 
ontvangen en delen, 
dan wordt God 
opnieuw mens, vandaag, 
een grote vreugde!
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Donderdag 5 december

De engel had het Maria voorzegd: 
het kind dat in je groeit 
zal koppig zijn als het ziet 
dat mensen opzij worden gezet, 
dat ze niet mogen meetellen 
als ze afwijken van het gewenste, 
het zal luisteren naar mensen wier hart 
zwaar is van verdriet, 
het zal zijn oren afwenden van de ondermijnende 
machten 
die het leven van mensen proberen te beheersen, 
het zal zacht zijn voor wie eronderdoor gaan 
en het zal hen dragen.
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Vrijdag 6 december

Het tij had duizenden zeesterren op het strand 
achtergelaten. 
Ze zouden onherroepelijk omkomen eer de vloed 
hen weer bereikte. 
Een jongen pikte zeesterren op en gooide ze terug in 
het water. 
‘Waarom doe je dat?’ vroeg iemand hem, ‘het strand 
is kilometers lang, de meeste komen toch om. 
Wat voor verschil maakt het er een paar te redden?’ 
De jongen keek naar de spartelende zeester in zijn 
handen en zei: 
‘Nee, voor de meeste maakt het niets uit. Maar voor 
déze zeester wel degelijk.’ 
En hij gooide hem terug in zee.

 
(Een verhaal uit Taiwan)
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Zaterdag 7 december

Engel

Stuur af en toe een engel naar mij, God, 
die mij toefluistert 
dat ik niet bang moet zijn 
om mijn hart voor U open te stellen 
en mijn leven af te stemmen 
op Uw golflengte. 
Laat mij groeien in eenvoud, 
opdat Jezus met Kerstmis 
ook mijn kind kan worden 
en opdat ik zelf zichtbaar teken word 
van de belofte dat U mét ons bent, 
in dagen van vreugde 
én in dagen van pijn. 
Dank U wel, God, 
dat ik ook zelf af en toe 
zo’n ‘engel van een mens’ mag zijn.
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Zondag 8 december

Tweede zondag van de advent

We steken de tweede kaars aan. 

Heer, onze God, 
wij laten de TWEEDE adventskaars branden 
opdat uw licht zou doorbreken 
in al wat klein en kwetsbaar is. 
Maak ons attent voor wat er om ons heen gebeurt 
en help ons een teken van hoop te zijn.
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Maandag 9 december

Advent is ons bezinnen

Advent is ons bezinnen,’t is een milde blik naar 
binnen, waar de Heer zich vinden laat.

Advent is ons bekleden, met ‘t gewaad van 
dienstbaarheid; ‘t is onze gaven goed besteden, 
handen vol ontvankelijkheid.

Advent is ons bekeren, kind zijn voor Gods 
aangezicht; ‘t is een woord van liefde leren, 
luist’rend naar Gods nieuwsbericht.

Advent is ons verblijden, ingetogen zijn en stil; ‘t is 
een rechte weg bereiden, effen zoals God die wil.

Advent is weer gekomen, na het zwerven lange 
tijd; ‘t is onze eigen lichten doven, waar Gods zelf 
Zijn licht verspreidt.
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Dinsdag 10 december

Kom tot ons 
U, Naamloze, 
niet te benoemen onuitsprekelijke God, 
kracht zonder macht, 
sprekende stilte, fluistering van liefde. 
U, Geest van leven, 
aansporing en drijfkracht 
tot niets anders dan menselijkheid 
en ongelogen liefde.

U die waait waar U wilt, 
maar altijd op zoek 
om mensen terug te geven aan mensen, 
om het minste 
onder de aandacht te brengen van het meeste, 
om het zwakke 
aan te bevelen bij het sterke.

U, ongrijpbare, 
onmisbare Voorloper naar de toekomst, 
onstuitbare Gids steeds op uittocht, 
ons ver vooruit 
naar nieuwe einders van menswording.

Wees onze horizon. 
Wijk niet van onze zijde. 
Blijf ons wakker roepen, 
kom op ons toe in ieder kwetsbaar mensenkind. 
Word zichtbaar in ons. 
Maak ons zacht en goed. Amen.
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Woensdag 11 december

Wens

Als we nou eens een witte kerst zouden krijgen, 
met overal witte takken, 
en ijs-pareltjes glinsterend aan de takken. 
Alles zou mooi zijn, een heilige kerstnacht.

Als er nou eens stilte zou komen in de straten, 
vogels die zongen in de bomen, 
met alleen kerkklokken die sloegen in ons dorp. 
Alles zou zacht zijn, een heilige kerstnacht.

Als er nou eens vrede zou komen, 
in de wereld, tussen de mensen, 
in de huizen, in ieders hart. 
Niets zou er slecht zijn, een heilige nacht voor ons 
allemaal!

Goede God, 
zo dromen wij van vrede. 
En wij bidden U: 
Geef uw vrede aan ons, 
nu we ons voorbereiden op die heilige nacht.
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Donderdag 12 december

God, onnoembaar in zovele talen

God,  
onnoembaar in zovele talen, 
leer ons geloven 
dat uw Naam is 
‘Ik zal er zijn’, 
een naam als een afspraak, 
een belofte, 
een teken van leven.

Leer ons geloven, 
dat U ons leven binnenkomt, 
zo klein en kwetsbaar, 
zo gewoon en afhankelijk 
als een pasgeboren kind.

Leer ons geloven dat 
Gij tot ons komt 
als vredevorst 
en bron van vertrouwen, 
in Jezus, uw Zoon, 
die mens van belofte, 
die onze leidraad werd naar 
uw land van belofte. 
Hij die uw Naam geworden is 
‘Immanuël’, God-met-ons.



14

Vrijdag 13 december

Donker

Donker in onze dagen, donker in onze nachten. 
De weg van ons leven, 
gehuld in duister van niet weten en niet kunnen. 
Waarheen? Waarvoor? Waarom?
Het vragen houdt niet op, 
de wereld lijkt verdwaald 
en onze dromen lijken kwijt, 
de dromen van die mens, 
de dromen van dat licht 
waar wij zo naar uitzien.
Maar nog steeds blijven mensen bij elkaar 
om elkaar aan te sporen 
niet in het donker te blijven.
Goede God, help ons, 
bij ons zoeken naar die droom 
soms zo ver weg, 
maar eens 
ergens weer zichtbaar en heel nabij. 
Breng uw licht dichterbij 
Amen.
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Zaterdag 14 december

Solidariteit is altijd ten bate van de minsten,
met hen die dagdagelijks uit de boot vallen, 
of gewoon vergeten worden. 
Solidariteit is bewust worden 
dat wij slechts gelukkig kunnen zijn 
als wij het allemààl zijn. 
Zolang nog één mens tekort heeft aan wat dan ook, 
kunnen wij niet stilzitten. 
Daarom is solidariteit rusteloos. 
Daarom was de man van Nazareth altijd onderweg, 
en had Hij zelfs geen steen om zijn hoofd op te 
laten rusten.

diaconaal weekend/collecte voor adventsactie
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Zondag 15 december

Derde zondag van de advent  

Heer, 
in de wereld van vandaag roept Gij ons 
om getuigen te zijn van het licht. 
De DERDE kaars die wij aansteken 
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid. 
Vervul ons met aandacht 
voor de minste medemens, 
en help ons te geloven 
dat, waar mensen elkaar dragen, 
Gij midden onder ons aanwezig zijt. Amen.

diaconaal weekend/collecte voor adventsactie
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Maandag 16 december

Goede God, 
Mensen zijn een en al verwachting. 
Wat weet een steen van de toekomst? 
Hoe kan het water op morgen hopen? 
Planten zullen geen plannen maken. 
Hoe ver gaan de wensen van dieren? 
Maar mensen: die worden geboren om           
verder te gaan, 
zij willen voort, toekomst ontwerpen, 
dieper zoeken, vragen stellen. 
Mensen leven van morgen 
van wat nog niet is: zal het er komen? 
Mogelijk lukt het. 
Goede God, 
help ons om te blijven geloven in idealen, 
laat mij niet zeggen: ik heb niets gezien, 
ik keek ergens anders naar. 
Laat de hemel niet boven ons zijn, 
maar sterk ons om de hemel op aarde te maken. 
Amen.
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Dinsdag 17 december

God, het moet toch mogelijk zijn

God, het moet toch mogelijk zijn, 
het was toch uw droom, uw visioen: 
de mens die onomwonden 
en consequent uw beeld vertoont. 
De mens die recht doet, vrede sticht, 
een mens die liefheeft. 
De mens die de nacht verdwijnt en een lichtpunt is. 
God, het moet toch mogelijk zijn, 
dat er zulke mensen bestaan. 
Al zo lang wachten wij, 
al zo lang wacht uw schepping erop 
dat wij mensen 
de wereld zullen maken tot een stad van vrede. 
Amen.
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Woensdag 18 december

Word wakker

Help mij waakzaam blijven, God, 
op elk uur van de dag 
en elk uur van de nacht. 
Laat mij de deur van mijn leven 
wagenwijd voor U open stellen, 
als ik U mag ontmoeten 
in het gekwetste hart 
van een broer of een zus. 
Schud mij wakker 
als het oppervlakkige in onze samenleving 
mij in slaap heeft gesust. 
Open dan mijn ogen 
en geef mij de durf 
mijn leven te delen 
met armen en kleinen. 
Misschien dat U met Kerstmis 
dan ook in mijn hart 
mens wilt worden.
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Donderdag 19 december

Bezinning 

Elke dag wordt wat korter. 
Elke dag wordt het een beetje donkerder. 
Elke dag een beetje meer nacht.
In de donkerte van die nachten 
ontsteken we elke week een kaars meer 
tot we de krans rond zijn 
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn 
om Hem een thuis te geven.
Als je merkt 
dat duisternis en kilte 
ook in en rond mensen 
voelbaar zijn, 
wordt het verlangen groot 
naar ‘anders’ en ‘beter’ 
- wacht niet af -
Als je warmte uitstraalt, 
langzaam weer mens wordt, 
meer mens met  
de ongeziene mens, 
dan is er groeiend licht, 
dan is er hoop, 
dan wordt het Advent…
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Vrijdag 20 december

Advent is wachten

Advent is wachten. Wachten en verlangen 
totdat het eindelijk gebeuren gaat 
wat werd voorspeld in de profetenzangen; 
wachten, tot God het woord vervult in daad.

Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen 
totdat de hemel lichtend opengaat 
en je omspoeld wordt door de eng’lenzangen; 
luist’ren, totdat je hart méézingen gaat.

Advent is komen. Komen met verlangen  
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat  
en onze mond vervult met nieuwe zangen 
en waar geloof verandert in de daad.

Advent is bidden. Bidden vol verlangen  
opdat Gods rijk van vrede komen gaat; 
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen  
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.

Kom als een vuur, dat ons verzengt,  
kom als een zon in onze nacht, 
kom als een Vorst die vrede brengt,  
kom Jezus, in mijn hart dat wacht!
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Zaterdag 21 december

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 stilte, bezinning en gebed. 
Doordring ons van uw blijde boodschap. 
Maak ons geestdriftig als Jesaja 
zodat wij onze medemensen 
nieuwe moed kunnen geven. 
Kom ons te hulp,  
want allen zijn wij onmachtig. 
Vervul ons met een groter geloof  
en met uw Geest  
die ons in staat stelt  
uw komst voor te bereiden.
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Zondag 22 december

Vierde zondag van de advent 

God, bij de eerste kaars droom ik van vrede in de 
hele wereld. Laat het licht van de tweede kaars 
geluk en liefde uitstralen voor iedereen. Bij de 
derde kaars hoop ik dat alle mensen voor elkaar 
blijven zorgen. Laat de VIERDE kaars warmte 
brengen waar het nu nog koud en kil is. Dan kan 
het echt Kerstmis worden... Amen
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Maandag 23 december 

God, als ik naar een adventskrans kijk, dan denk ik 
aan de mensen die het opnemen voor medemen-
sen die vergeten worden. Zij zijn als de kaarsen op 
een adventskrans. Met hun groeiend licht ver-
drijven zij de duisternis. Zij horen mensen zonder 
stem en zien hun noden. Zij voelen hun angst en 
protesteren tegen al wat vierkant draait. Zij buigen 
alles om tot een krans van leven, tot een krans van 
groene bladeren. Op mijn manier wil ik ook een 
licht in het duister zijn, voor alle mensen die ik in 
mijn leven tegenkom. 
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Dinsdag 24 december 

God wij vragen u 

God,  
wij vragen U in deze adventsperiode:
Geef ons de kracht  
om in deze donkere dagen 
Op zoek te gaan
naar die ene ster  
die ons zal brengen naar het Kerstekind
Naar het lichtje in ieder van ons 
Dat soms helder, soms verborgen is
Opdat ieder mensenkind  
vervuld mag worden van hoop  
En mag delen in Uw droom van vrede. Amen.
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Woensdag 25 december 

God,   
op wonderbare wijze hebt Gij de mens 
geschapen en 
op nog wonderlijker wijze in zijn waardigheid 
hersteld. 
Wij bidden U: neem ons op in het goddelijk leven 
van Hem, 
die ons mens-zijn heeft willen delen: 
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Zalig Kerstmis
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Zorg voor vluchtelingenkinderen in Peru. 

Van de ruim 2 miljoenen Venezolanen die moeten 
vluchten vanwege de humanitaire crisis is een 
kwart in Peru terecht gekomen. Veel kinderen en 
alleenstaande moeders leven in Lima in primitieve 
omstandigheden en hebben dringend hulp nodig.  
Veel kinderen zijn ondervoed en hebben last van 
emotioneel  traumatische ervaringen. Hebben 
gezondheidsproblemen en een achterstand in 
hun ontwikkeling. De organisatie WarmiHuasi wil 
deze problemen aanpakken in samenwerking met 
de lokale gemeenschap. Daarvoor is geld nodig. 
Met uw financiele hulp kunnen gezinnen weer 
hoop krijgen in een nieuwe toekomst. 
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kleurplaatje



Zorg voor vluchtelingen-
kinderen in Peru

Bankrekening NL36INGB0006192337 
t.n.v. parochie H. Thomas, o.v.v. 

Adventsactie Peru.


