
Het Kerstkind 2 

De tweede Adventweek heeft inmiddels haar intrede gedaan. Met zijn 

allen, blijven wij ons voorbereiden op het Kerstfeest, dat op 25 

december 2017 wordt gevierd.  

 

Wat is Advent? 

Advent is kijken naaar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht 

omdat je iets van God verwacht: 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht, 

een kind dat zorgt voor vrede. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven hopen. 

Het Kerstkind is een nieuw begin. 

We slaan een weg van vrede in. 

Die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven dromen. 

Is licht zien in de duisternis, 

geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen. 
 

Afgelopen week was de serene vrede op ons eiland, de vrede die in de Adventperiode zo cruciaal is, 

helaas enigszins verstoord. Deze vrede hebben wij nodig als achtergrond op onze voorbereidingen op 

het prachtig feest, de geboorte van Jezus Christus, onze Messias. Ons dushi Korosu was zeker een aantal 

dagen lang in de ban van stakingen. Of deze acties wel of niet terecht waren, zal in het midden worden 

gelaten. Er heerste spanning, angst en onrust. Een en ander werd ook gestagneerd, zoals mensen die 

thuis woonden en zorg moesten krijgen, waren daarvan verstoken. Onduidelijk was of er wel of geen 

school was. Ook was men bevreesd om zonder benzine te komen zitten. Dit zijn maar een paar 

voorbeelden van de consequenties van de aangekondigde en deels uitgevoerde stakingen. 



Het is in zijn algemeenheid goed om aan te geven als je het ergens niet mee eens bent. Mensen moeten 

voor hun rechten opkomen. Daarvoor zijn de vakbonden, om mensen te leren en te ondersteunen en in 

dit proces te begeleiden. Echter, de vraag is en blijft of dit op deze manier moest gebeuren. En juist in 

deze Adventperiode, een periode van vrede, rust en bezinning.  

Vorige week stonden wij stil bij de eenvoud van Jezus. De wijze waarop hij was geboren is een tekenend 

voorbeeld hiervan. Zijn hele leven heeft hij in eenvoud doorgebracht. Steeds actief om de mensen van 

zijn volk te onderwijzen, het woord van God bij te brengen, het goede voorbeeld te geven en de 

medemens te helpen. Deze voorbeelden van Jezus  moet ieder van ons blijven hanteren danwel 

overnemen. Steeds proberen in rust en met de nodige rationaliteit zaken bespreekbaar te stellen. Wij 

als ouders moeten ook onze kinderen, die in deze moderne periode opgroeien, de nodige educatie 

blijven geven, het verschil tussen goed en kwaad uitleggen, leren dat simpel zijn, eenvoud en onschuld 

waarden zijn, die wij moeten koesteren. En het beste is om hierbij de eenvoud en rust die Jezus 

tentoonspreidde, als voorbeeld te gebruiken. 

Laten wij bidden voor rust op ons eiland, in ons leven en in ons gezin. Een simpel Psalm hierbij om voor 

rust te bidden is Psalm 131.  

Heer, ik stel mijzelf niet boven anderen 

en kijk niet trots om mij heen 

Ik bemoei mij niet met zaken 

die te hoog gegrepen zijn 

of die ik niet kan begrijpen. 
Innerlijk ben ik tot rust gekomen 

en ik houd van de stilte. 

Zo rustig als een kind 

zit op zijn moeders schoot, 

zo rustig voel ik mij van binnen. 

Laat het volk Israël al zijn vertrouwen 

op de Heer stellen; 

nu en voor altijd. 

 

Wij wensen u een Gezegende week toe vol van bezinningsmomenten over de 

waarde van eenvoud, onschuld en rust! 

 


