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Bij de cover: Het onverwachte verwachten. 

December, koude en donkere dagen.  
Mensen hunkeren naar licht en warmte.  
 
Een jonge vrouw droeg 2000 jaar geleden  
nieuw leven in haar schoot.  
Tegen 25 december  
verwachtte ze haar zoon.  
 
Verwachtingsvol keek ze uit  
naar de geboorte van haar kind.  
Jesjoea of Jezus was zijn naam.  
 
Heel wat jaren na zijn dood  
werd zijn levensverhaal uitgeschreven.  
In Gods naam had Hij  
ontelbare mensen ontmoet 
en hun hoop en toekomst aangereikt.  
 
Wie in Hem geloofde,  
vond in Hem een houvast, 
herkende in Hem  
een wegwijzer naar God,  
een lichtbaken in het donker.  
 
Zijn verhaal wordt nog steeds verteld.  
Zijn geboorte wordt nog altijd gevierd.  
In zijn naam staan mensen al eeuwenlang  
op de barricade voor medemensen in de marge.  
 
Zo wil Welzijnszorg al vijftig jaar  
voor mensen in armoede  
licht zijn in donkere dagen,  
en warmte bieden aan wie kou lijdt.  
 
Advent, vier weken tijd  
om regelmatig te stil te vallen  
bij een Bijbelwoord en te bezinnen.  
Om vandaaruit met handen vol hoop  
aan toekomst te werken.  
 
Dan wordt Jesjoea’s geboortefeest  
echt een moment  
van hoop en nieuw perspectief! 

Hoop is het zaad 

waaruit de wereld van morgen groeit. 

 

Leeftocht geeft je er handen vol van. 

 

Het zaad ontkiemt en gedijt 

als je het voedt met 

duurzaamheid,  

gastvrijheid, 

generositeit,  

kwetsbaarheid en belofte,  

rechtvaardigheid, 

uniciteit in verbondenheid,  

verbeelding … 

 

Zo komt  

het hart van onderwijs  

tot bloei: 

de levenslange vorming 

van onze leerlingen en van onszelf. 

We doen dat in dialoog 

met elkaar en met de wereld. 

De hoopvolle boodschap 

van Jezus is onze gps. 

Als er geen hoop zou zijn 

zouden we niet meer aanklagen: 

het onrecht dat overal geschiedt. 

We zouden er ons  

machteloos bij neerleggen. 

 

Als er geen hoop zou zijn, 

zou niemand reageren. 

Niemand zou opstaan, 

niemand zich geroepen voelen 

een ideaal waar te maken. 

 

Als er geen hoop zou zijn 

zouden we geen bergen meer 

verzetten. 

Berusten in een opgelegd,  

een opgedrongen vlak bestaan. 

 

Als er geen hoop zou zijn, 

zouden we dan nog iets hebben 

om naar uit te kijken? 

Zouden we het visioen  

dan nog voor ogen houden? 

Het onmogelijke nog mogelijk 

achten? 

 

Als er geen hoop zou zijn, 

leggen we ons neer bij dood, 

vergeten dat liefde alles overleeft. 

 

Zou het nog leven zijn … 

als er geen hoop meer was? 

 

Zou er nog leven zijn … 

Als er geen hoop meer was? 

 

Peter 



Zwangere ouders 

die uitkijken 

naar de geboorte 

van hun kind. 

 

Handen 

die tasten 

naar wat te gebeuren staat, 

naar wie komen gaat. 

Voorzichtig strelend, 

actief verkennend 

geven ze 

hun droom 

een concrete vorm: 

het uitzicht 

van een mens, 

vertrouwen 

in de toekomst. 

Het toppunt 

van hoop 

is dat. 

 

Dat is advent. 

 

Welkom, 

goddelijk Kind. 
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Hoopvol uitkijken naar Kerstmis 
zoals zwangere ouders 
naar de geboorte van hun kind. 

Hoop is als 
een duimpje 
een vinger 
een handpalm klein, 
maar met zorg 
gedragen en gewiegd 
als levend verlangen groot. 

Vier handen op één buik 
om durf, moed, geloof en vertrouwen 
te geven 
dat hoop leven doet, 
dat hoop leven wordt. 

Zolang er hoop is, is er leven 
zolang er leven is, is er hoop, 
handenvol hoop. 

Kathleen Boedt 

 
De weg van Nazareth naar Bethlehem  
loopt langs 
de hobbelige weg van de HOOP 
soms de moed weer samenrapen 
dat het deze keer lukken zal  

de holle weg van de LIEFDE  
die naast het verlangen en het krijgen 
ook oproept om te geven  
en te vertrouwen 

de kronkelende weg van het BEROUW  
het verleden kunnen afsluiten 
en elkaar weer kansen geven 

de steile weg van het GELOOF 
zich durven overgeven  
aan het ongekende 
en kracht halen uit de stilte.  

4 weken lang gaat God deze weg 
op zoek naar mensen die Hem  
een thuis aanbieden.  

Antoon Vandeputte 

 

De weg van Nazareth naar Bethlehem  
loopt vandaag ook langs jouw deur 
en net als toen zal God aankloppen 
en vragen:  
‘Mag mijn Zoon hier bij jou thuis zijn?’ 

Thuis zijn in een huis 
waar mensen zo van elkaar houden  
dat liefde levenskracht wordt.  

Thuis zijn in een huis 
waar mensen zo met elkaar leven 
dat berouw begin van nieuw leven is.  

Thuis zijn in een huis 
waar mensen 
zo open staan voor elkaar 
dat hoop de motor 
van hun toekomst wordt.  

Thuis zijn in een huis 
waar mensen zo durven dromen 
dat geloof een onuitputtelijke 
levensbron is.  

God klopt vandaag nog aan 
om bij jou thuis 
samen Kerstmis te vieren.  

Antoon Vandeputte 

 
Dat Kerstmis 
hoop mag brengen, 
geen ijdele hoop 
geen hoop tegen beter weten in 
niet het beste hopen 
en ondertussen het slechtste 
verwachten. 

Dat Kerstmis 
nieuwe hoop mag geven, 
sterker verlangen naar toekomst en 
meer vertrouwen in een ander, 
hoop die een mens leven doet. 

Dat Kerstmis 
Hoop mag laten geboren worden, 
handenvol hoop 
voor het nieuwe jaar. 
 
Kathleen Boedt 

Adventsaffiche 2019 
Elke abonnee ontvangt 
samen met Leeftocht 
twee affiches gratis (1 op 
formaat A2 en 1 op 
formaat A3). Beide 
affiches kunnen worden 
bijbesteld: A2 tegen € 
0,50, A3 tegen € 0,30 + verzendingskosten (€ 2,50). 
Bestellen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen via de 
winkelwagen op www.katholiekonderwijs.vlaanderen/
leeftocht > bestellen – Info: 02 507 07 07 – 
identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
 

Bezinningskaarten 
advent en Kerstmis 2019 
Uitgeverij Muurkranten (UM) zendt na een seintje graag 
een gratis presentexemplaar aan scholen die er spontaan 
geen ontvingen. 
Bestellen en info bij UM, Monnikenwerve 1, 8000 Brugge 
– 050 31 26 01 – info@muurkranten.be – 
www.muurkranten.be.  
Prijs per stuk: € 0,50 (korting vanaf 25 ex.) 
+ verzendingskosten (€ 3,95). 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen inspireert tot een 

eigentijdse beleving van de advent op school met 

een vijfvoudig aanbod: dit Leeftochtnummer, een 

affiche, bezinningskaarten, een digitaal verlengstuk 

op het web – de XXL – en een bezinnende 

diamontage online. Alle info is te vinden op 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen/advent-en-

kerstmis-2019-2020 

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/bestellen-opvoedingsproject-pastoraal
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/bestellen-opvoedingsproject-pastoraal
mailto:identiteit_kwaliteit@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:info@muurkranten.be
http://www.muurkranten.be
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/advent-en-kerstmis-2019-2020
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/advent-en-kerstmis-2019-2020
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Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.’  Lc.1, 38 (NBV) 
 
 
Waar stond jouw wieg? Was hij mooi versierd? Was je 
kinderkamer vol zorg uitgekozen; opdat je je als een koning te 
rijk zou voelen …? Of hadden je ouders het moeilijk om de 
eindjes aan elkaar te knopen? Die van Jezus stond alvast op een 
plek waar hij het niet verwachtte: een armtierige stal in 
niemandsland, maar zo ongelooflijk rijk gevuld aan warmte en 
graag zien. 
 
Ook het moment waarop de engel zijn geboorte aankondigde 
was volledig onverwacht. Het zette Maria’s hele wereld op zijn 
kop. De zwangerschap was niet gepland maar daarom niet 
minder gewenst. Ze was net verloofd met Jozef; haar leven 
moest nog beginnen. Net in die frêle vrouw zag God de mama 
van Jezus … 
 
Maria, een gelovige vrouw, werd vervuld met een diepe 
dankbaarheid. Dankbaar dat zij degene was die de mama van 
dat kind zou worden, dankbaar om het onverwachte geluk van 
nieuw leven. Ze droomde hoe hij er zou uitzien, wat er van zijn 
leven zou gaan worden. Gaandeweg echter besefte ze dat haar 
ongeboren kind het niet gemakkelijk zou krijgen. Twijfels 
begonnen de kop op te steken. Zou alles wel goed verlopen? Zou 
ze hem een warme thuis kunnen geven? Zou hij zich geborgen 
weten in de liefde die zij, Jozef en God hem zouden geven? Zou 
hij zichzelf kunnen zijn en een weg vol hoop kunnen gaan? 
Een ding wist Maria echter zeker: ze zou hem onvoorwaardelijk 
graag zien en steunen. 

 
Een moeder op de vlucht kijkt 
in moeilijke omstandigheden 
toch uit naar een hoopvolle 
toekomst voor haar kind. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bidden doen we elk op onze eigen manier,  

maar vooral puur en in alle eenvoud,  

zoals Tourist LemC, die ons met het lied Chanter 

in een moderne psalm terug naar de essentie brengt. 

Je beluistert het op YouTube. 

Verlangend naar iets uitkijken is mooi.  

Dan leeft iets in je gedachten  

wat nog komen moet  

en dat is boeiender  

dan wat er al is. 

Toon Hermans 

Maria, 

gezegend ben jij boven alle vrouwen 

en gezegend is de vrucht van je lichaam Jezus. 

Draag ons in de moeilijke tijden. 

Sus ons wanneer de wanhoop ons overvalt. 

Help ons uitkijken vol goede moed 

naar de horizon vol warme gloed, 

in de hoop dat de wegen die wij banen, 

anderen richting geven 

en mee op sleeptouw nemen. 

Amen. 

Hope works: Little Lights 

Op de momenten dat we ons niet welkom weten, is het 

de verbondenheid van het kleine die ons blijvend wenkt. 

Bekijk het filmpje op www.ketnet.be 

Foto Bernard Buyse 
Fedasil Langemark Poelkapelle 

https://nhacmp3youtube.com/video/RSGd24VFBaQ.html
https://www.ketnet.be/kijken/hope-works/little-lights
https://www.ketnet.be/kijken/hope-works/little-lights
http://www.ketnet.be


De campagne Samen 

Tegen Armoede doet 

een oproep aan 

iedereen om samen de 

strijd tegen armoede 

aan te binden en voor 

solidariteit te kiezen, 

om ondanks armoede 

toch hoopvol te 

durven uitkijken, om 

de handen uit de 

mouwen te steken en 

zo de hoop actief in 

handen te nemen. 

Surf voor alle info naar www.welzijnszorg.be.  

Daarvoor hebben we een innerlijk kompas nodig dat 

ons helpt waardevolle keuzes te maken, helpt op 

koers te blijven … van de richting die we uit willen. 

Luister naar de wijsheid van je hart. 

Je hebt geen ander kompas. 

Volg het pad van je verlangen. 
Frans Cromphout 

Het leerplan ZILL voor het basisonderwijs leert 

leerlingen op een veerkrachtige manier om te 

gaan met tegenslag, maar ook met een open kijk 

in het leven te staan. 

Het algemeen funderend leerplan voor het secundair 

onderwijs leert de leerlingen out of the box te denken. 

Jongeren leren met verbeelding de wereld te vernieuwen. 

Hopen is vertrouwen: dat is de sleutel die alle 

onderwijsdeuren opent. 

Aan Maria 

 

De kracht, die jou eens heeft bezield 

om, bouwend op een visioen, 

als vanzelfsprekend dat te doen, 

wat onze toekomst open hield. 

 

De kracht, die alle eeuwen door 

de onderdrukten heeft bewogen 

om, met een toekomstdroom voor ogen, 

te blijven in ’t gekozen spoor. 

 

De kracht, die in miskenning, pijn, 

de moed geeft om toch door te vechten, 

je door geen macht te laten knechten, 

in kwetsbaarheid juist sterk te zijn. 

 

De kracht geeft jou identiteit: 

een vrouw, een niemand, wordt getuige. 

Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen, 

jouw lied over gerechtigheid. 

 

Je spreekt niet voor jezelf alleen, 

bezingt een kracht, die breekt de machten 

in alle landen en geslachten; 

kijkt over eigen grenzen heen. 

 

Ook nu nog gaan er vrouwen staan, 

net als in Bijbelse verhalen. 

Zo helpt de kracht, die zij uitstralen, 

weer anderen om door te gaan. 

 

Wij bidden tot diezelfde kracht: 

geef naam aan al die vergeten vrouwen, 

die ongezien een wereld bouwen, 

waar liefde sterker is dan macht. 

 

IJD, map Magnifiek, 2018–2019, p. 135 

http://www.welzijnszorg.be
https://www.jezuieten.org/frans-cromphout-sj-1924-2003/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/)
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/Cur-20181114-8)

