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Advent  
is zien voor wie God kiest:  

de kleine en voorbijgelopen mensen,  
en ervoor zorgen dat die keuze  

ook aan ons te zien is. 
Mgr. Romero 

 

 

Gods droom leven. 
Ook kleine mensen kunnen krachtige daden verrichten. 

 
Dit zegt de HEER: 

'Uit u, Betlehem in Efrata, 
het kleinste onder Juda's stammen, 

uit u zal geboren worden 
hij die over Israël moet heersen. 

In het verre verleden ligt zijn oorsprong, 
in lang vervlogen dagen.' 
Daarom zal de HEER hen 

overlaten aan hun lot, 
tot de tijd aanbreekt 

dat de zwangere vrouw haar kind heeft gebaard. 
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen 

met de zonen van Israël. 
Dan neemt hij de macht in handen 

en zal hij hen hoeden 
door de kracht van de HEER, 

door de verheven naam van de HEER zijn God. 
In veiligheid zullen zij wonen, 
omdat zijn macht zal reiken 

tot aan de uiteinden van de aarde. 
Hijzelf zal Vrede zijn. 

eerste lezing vierde adventszondag 
Micha 5, 1-4A 

 
 
 

Mag het Kind dit jaar? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
echt aan elke tafel om te voeden, 

of zijn wij zelf onverzadigbaar? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
echt verwacht worden zonder verblinding 

en zonder het gelag te betalen? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
alle huizen open vinden om elkaar 

weer te begroeten, nieuw leven? 

 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
overal geboren worden omdat het 
zeker is van een toekomst? 
 
Mag het Kind van liefde dit jaar 
en ook volgend jaar, voorgoed, 
huizen vinden van warmte? 
 

Mag het Kind van liefde dit jaar 
inderdaad gelukkig zijn, omdat wij 
‘ons’ huis openen op weg naar een ander? 
Luc Vandenabeele – adventskalender Welzijnszorg 2021  
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Al te vaak is goed wonen een gunst en geen recht. Dat 
is onleefbaar. We steken een kaars aan als teken van 
protest en van verbinding. We maken licht met de 
wens en hoop dat iedereen goed mag wonen. 
Wie zet jij in het licht? 

 
Zegen met Uw licht 
onze ogen, opdat zij 

opengaan en het goede 
zien in elke mens. 

 
Zegen met Uw licht 

onze monden, opdat 
wij woorden spreken 

die goed doen 
en vrede brengen. 

 

Zegen met Uw licht 
onze handen, opdat 
wij ze uitstrekken 
naar de mens 
die naar ons toekomt. 
 
Zegen met Uw licht 
onze voeten, opdat 
wij wegen van gerechtigheid 
en van zorg om mensen gaan. 

Kom met het licht … 
Beluister:  
https://www.youtube.com/watch?v=3el-1-yFYUs 
https://www.youtube.com/watch?v=5sUEKrWmCcs 
https://www.youtube.com/watch?v=F4LvYVmWgyc 
 

 
 

verbonden met elk 
 

Sommige mensen zijn er heel goed in:  
om het goede te zien in iemand. 

Zij hebben dat talent: 
al bij de kennismaking of het eerste contact 

kunnen ze iets positief in de andere voelen 
en drukken ze dat ook uit. 

Dat schept verbinding: 
de andere voelt zich veilig en gewaardeerd 

en durft dan meer open en zichzelf zijn. 
 

In een klas, een school of een groep  
is dat ook belangrijk: 

dat je het goede van de anderen probeert te zien 
en probeert te bevestigen. 

Dat is niet gemakkelijk, 
als die leerling altijd opvalt door zijn storingen, 

als de collega erg prikkelbaar is, 
als je directie haar waardering niet uit. 

 
 
 
 
 

Je zou voor jezelf het lijstje eens kunnen maken: 
bij welke collega of leerling  
zie ik het fijne direct en bij wie niet? 
Hoe kan ik meer verbonden zijn met elk? 
En hoe voel ik dat anderen met mij verbonden zijn? 
Ervaar ik dat collega’s of leerlingen mij waarderen? 
 

Verbondenheid zoeken,  
het is een humane opdracht 
en voor christenen dus ook een roeping. 
Jezus riep Zacheüs vanuit zijn hoogte 
en toen pas kwam het goede in hem boven. 
Hij ontdekte zijn levensdoel:  
van zijn rijkdom uitdelen. 
 
Ieder kind, ieder mens heeft zijn meerwaarde, 
en kan zijn rijkdom bieden aan de wereld. 
Je verbinden met de ander, 
opdat die zich kan ontplooien 
en een waardevol levensdoel  
kan vinden of realiseren, 
mag dat een sfeer zijn die ons allen verbindt. 
 

De kracht van de verbinding,  
probeer ze ten volle uit, 
doe maar de eerste stap. 
Rik Renckens 

 
 
Welzijnszorg: wat kan je doen? Organiseer een campagne. Ontdek hier meer: https://welzijnszorg.be/wat-kan-je-
doen/organiseer-een-actie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3el-1-yFYUs
https://www.youtube.com/watch?v=5sUEKrWmCcs
https://www.youtube.com/watch?v=F4LvYVmWgyc
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Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die een neus hebben 

voor de kleine noden van hun buren, 
zij die maar een half woord 

nodig hebben om te verstaan, 
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben 

voor een plotse gast. 
 
 

Ze zijn onbetaalbaar, 
zij die steeds weer 

de vinger op de open wonde leggen, 
zij die geduld opbrengen 

voor altijd weer dezelfde vragen, 
zij die tegen beter weten in 

toch maar opnieuw beginnen. 
 
 

 
 
 
 

 
Ze zijn onbetaalbaar, 

zij die achter regels en wetten 
de mens zien, ook de sukkelende, 

zij die begrip opbrengen 
voor hen die zich de derde keer stoten, 

zij die willen geloven dat mensen 
op hun manier echt hun best doen. 

 
 

Ze zijn onbetaalbaar 
zij die met open ogen leven 

en met een open hart, 
die weten dat zelfs rechtvaardige wetten 

mensen niet altijd tot hun recht laten komen. 
Ze zijn on-be-taal-baar 

zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen 
God zal hen tegemoetkomen. 

Kris Buckinx 

 
 
 
 



de kracht van verbinden 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - vierde adventsweek 2021 

 

Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets 
Over de historische geboorte van de kleine Jezus weten we haast niets. Ze voltrok zich zoals de geboorte van de 
meeste kinderen: in de stilte van een afgesloten kamer, in de intieme, kleine kring van de ouders. Ongeveer 60 jaar 
na Jezus’ geboorte verschijnen de kerstverhalen van Lucas en Mattheüs: vrije, verbeeldende composities van de twee 
schrijvers. Wel waarachtig: de kerstverhalen van de twee evangelisten zijn een rake ouverture van het levensverhaal 
van de volwassen Jezus. Lucas en Mattheüs wisten met hun verhalen tot de verbeelding te spreken. Hun verhalen 
werden de aanzet voor de wereldwijde, vrome traditie van de kerststal. 
 
In de lijn van de vrije evangelisten mogen wij vandaag op onze beurt vrij actualiseren, trouw aan de inspiratie van het 
basisverhaal over Jezus. 
-Op welke plekken en in welke stallen gebeurt de zorg voor menswording vandaag? 
-Wie zijn de herders en wijzen anno 2020? 
-Welke ster brengt ons bij de geboorte van een nieuw christendom voor de 21ste eeuw, terug meer in de 
oorspronkelijke geest van het begin? 

J.P. Vermassen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op internet circuleert een zeer bijzondere versie van het kerstverhaal. 
Bekijk het filmpje op YouTube, getiteld: ‘The digital story of the nativity'. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vZrf0PbAGSk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZrf0PbAGSk

