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Hoop 

De dag zal komen, 
de belofte zal waar worden. 
Een goed mens zal leiden, 

zal recht en gerechtigheid handhaven. 
Mensen zullen in vrede leven. 

Mensen zullen in een warm huis wonen. 
Els Van Doren 

naar Jeremia 33, 16b 
(eerste lezing 1ste zondag advent c) 

 

 

God zoekt een plek waar Hij kan wonen. 
God kan pas geboren worden in een wereld waar mensen sleutelen aan gerechtigheid. 

 
 
 

In die tijd zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
'Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren 
en op aarde zullen volkeren in angst verkeren, 

radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. 
De mensen zullen het besterven van schrik, 

in afwachting van wat de wereld gaat overkomen 
- want de hemelse machten zullen wankelen. 

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 hef uw hoofd, 
want uw verlossing komt nabij. 

 
Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt 

door de roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; 
laat die dag u niet onverhoeds overvallen. 

Want als een valstrik zal die dag komen over alle mensen, 
waar ook ter wereld. 

Wees daarom altijd waakzaam 
en bid dat u in staat zult zijn om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren 

en dat u stand zult houden wanneer u voor de Mensenzoon verschijnt.' 
evangelielezing eerste zondag van de advent 

Lucas 21, 25-28. 34-36 
 

 
 
 
Geen sterren, hoog in de lucht, die ons angst aanjagen. Mars misschien? Bewoonbaar, Waarom eigenlijk? Voor wie? 
Maar wat hebben wij hier op ‘onze’ aarde met z’n allen voortaan in onze mars? 
Want nog steeds besterven mensen het van schrik en spanning. Ook nu is er nog angst bij te velen omdat de 
ongelijkheid echt sluipt door de spleten van niet te bewonen huizen , de eenzaamheid ook die zovelen nu kennen, 
die er ook nu nog is bij mensen die kijken naar wat het einde van de maand zal zijn.  
Dan maar stand houden voor het aangezicht van de Mensenzoon; die blijft niet hoog aan het fundament – dacht je 
dat nog? Hij wordt geboren in elk mensenkind.  
Ben jij ook een mens die welkom heet, jij, ja zeker, dank je! En wie nog voortaan? Dus herademen, vanuit anders 
samenleven, omwille van ooit een Kind in een kribbe, meer is toch niet nodig voor nieuw leven?  

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? 

 
 

Advent 
zet de schijnwerpers 

op wat gezien en gezegd 
moet worden 

om onrecht aan het licht 
te brengen. 

Wie omziet naar een ander 
laat die niet 

in duisternis achter. 
 
 
 
 
 

Advent 
zet de arme 
in het licht 
om met mededogen 
elkaar te zien. 
Wie zich verbonden weet 
met zijn medemens 
overbrugt afstand 
en haalt de ander 
uit de eenzaamheid. 
 
Advent is 
voor elkaar 
licht en warmte 
worden. 
Kathleen Boedt – 2021 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Licht dat ons aanstoot in de morgen … 
Beluister: https://www.youtube.com/watch?v=hK0OWkavEgQ 
 

 
God van Jezus, 

doe ons hart kloppen 
voor mensen in armoede. 

Stimuleer ons inlevingsvermogen. 
Geef ons woorden 

van vrede en samenhorigheid. 
Zet onze voeten op weg 

naar gerechtigheid en vrede. 
Geef ons handen die delen 

en werken aan gelijkberechtiging. 
Help ons wegen gaan van verbinding. 
Doe ons opkomen voor wie in nood is. 

Zo hebben de profeten en Jezus 
het ons voorgedaan. Amen. 

Leeftocht december 2021 - Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 
 

Pessimisten hebben gelijk: veel gaat slecht. Maar het zijn de optimisten die de wereld veranderen. Een christen hoort 
bij hen. Hij/zij is iemand die een spleetje licht blijft zien, zelfs in een donkere kamer. Hij mag zich niet laten meeslepen 
in de verzuring en hij wil niet meedrijven met de stroom van negativisme.  
Elk jaar voedt de advent bij de christen de hoop en het vertrouwen. Advent is hopen op wat komt, gesteund door 
wat de Heer reeds gedaan heeft. 
Het kerkelijk jaar begint met een periode van vier zondagen die 'advent' wordt genoemd. Letterlijk betekent dit 
'aankomst'. 
 

 

Welzijnszorg Campagnefilm 2021 - Maak wonen leefbaar.  
Kijk hier: Campagnefilm 2021 - Maak wonen leefbaar - YouTube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hK0OWkavEgQ
https://www.youtube.com/watch?v=BeW6BUjziDE
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Wonen 
 

Wonen is een kunst geworden. 
Kent God daar ook iets van? 

Waarschijnlijk wel, als je ziet hoe hij de zwaluw haar nest laat bouwen, 
hoe hij de bijen en de mieren laat omspringen met ruimte. 

Dan zal Hij ook wel iets te vertellen hebben over de kunst van het menselijk wonen. 
Daarvoor zette Hij een meesterlijk scenario op. 

Hij weeft zijn bestaan naadloos aan het onze 
en aan die kleine, gewone mensen die niet aan onderdak geraken 

en aangewezen zijn op een stal van niemendal. 
Zo laat Hij ons zien waar het op aan komt. 

De kunst van het wonen zit van binnen. 
Zit hem niet in de kleurencombinatie of in de laatste nieuwe materialen. 

De kunst van het wonen zit hem in de ogen en in het hart. 
Daarmee bouw je een huis, een onderdak voor mekaar. 

Dat droomhuis van God heeft ook een maatschappelijke dimensie. 
God heeft de mens niet gemaakt om haveloos en dakloos door het leven te gaan. 

Geen mens is gemaakt om zonder vaste stek rond te dwalen in de naamloosheid van een stad. 
En geen kind mag geboren worden in een stal. 

Dat we van het wonen een cultuur hebben gemaakt is een fantastische vooruitgang, 
maar dat moet ons juist aanzetten om er alle mensen aan te laten deelnemen. 

Manu Verhulst, Neem en lees, 36-37 
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“Het is belangrijk 
om de sterke momenten van het liturgische jaar, 
vooral de Goede Week, Pinksteren en Kerstmis, 

ten volle te benutten.” 
paus Franciscus in Christus Vivit 

 
We willen gehoor geven aan de oproep van de paus. 

Daarom gaan we dit jaar niet enkel tijdens de Goede Week samen op weg, maar ook met Kerstmis en Pinksteren. 
 

Wat is #Destination2022 concreet? 
Tijdens sessies van een halfuurtje komen we samen rond de vraag: 

"Waar ben jij in 'Het Verhaal'?" 
Een sessie rond Kerstmis, vijf sessies in de Goede Week en een sessie rond Pinksteren. 

Dit programma is voorzien voor leraren uit het secundair onderwijs en begeleiders van jongerengroepen. 
Samen met de geïnteresseerde jongeren spreken jullie zelf een tijdstip en locatie af. 

Wij bezorgen jullie een uitgewerkt tochtboekje en alle voorbereidingen. 
Zo kunnen jullie op een toegankelijke manier samen op weg gaan, doorheen deze grote feesten. 

We garanderen jullie een verrijkende en verdiepende ervaring! 
 

Meer info: www.destination.ijd.be 
 
 
 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.destination.ijd.be&c=E,1,SxXXHWK8YLQlvrdlt4y89uMJ5FpD-QRxLNPHolvSFuc264C2TboBigPuaXwHqCUrn2uQUe-RpS3r5o7MptNL4NAofcgUmbB_y1dcPvLuWe41nRq3wJBKq0NA7w,,&typo=1

