
Advent 

De prachtige en spirituele periode van Advent is op 1 december 2019 weer aangebroken. 

De Advent is in het Christendom de benaming voor de aanloopperiode naar het Kerstfeest. De 

naam Advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de Adventsperiode 

bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt 

herdacht. 

VJMC 

Onze school, zijnde een Rooms-Katholieke school, bereidt elk jaar opnieuw onze leerlingen voor op 

Kerstmis, het feest van het licht, het feest van de Koning van vrede. Naast het feit dat alle docenten 

en de leiding van onze school hier aandacht aan besteden, willen wij de ouders, voogden en 

verzorgers van de leerlingen ook een bezinningstekst meegeven, opdat ze zich samen met de 

kinderen ook thuis invulling kunnen geven aan de spiritualiteit, die juist in deze periode van het jaar 

én de tijd waarin we leven, zo belangrijk is. Wij geloven er heilig in dat wij het samen moeten doen: 

de school, het thuisfront en de leerlingen. 

Thema 

Het thema dat dit jaar is uitgekozen is: Zo groot, zo klein. God heeft zich nooit te groot gevoeld. 

Integendeel: hij houdt juist van het kleine, het simpele, het bescheidene, het eenvoudige, het 

kwetsbare en het fragiele. Want deze kleine deugden kunnen groots uitpakken. Zo heeft God Maria, 

een simpele jonge vrouw uit Nazaret, uitgekozen om moeder te worden van zijn Zoon Jezus, die later 

onze Koning zou worden. Jezus werd niet geboren in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, doch in het 

minder belangrijke stadje Bethlehem. Ook was er geen mooi babybedje voor Jezus klaargezet, doch 

een supersimpele voerbak voor dieren. 

Rond dit thema zullen deze kerstperiode de kinderen worden voorbereid om de komst van Jezus op 

een zinvolle wijze te beleven. 

Bijbelse leiders 

Wij vinden het prachtig om enige verdieping aan het thema te geven. 

Elke keer opnieuw laat God zien hoe hij eenvoudige mannen uitkiest om in de historie een 

leidersschapsrol voor Zijn volk te vervullen, dus een grote rol! Wij hebben een paar mooie 

voorbeelden. Uiteraard blijft Jezus zelf het beste voorbeeld. 

Jakob 

God heeft Jakob uitgekozen om de stamvader van de Israëlieten te worden. Jakob had een oudere 

tweelingbroer Esau. Esau was de man van de jacht, dus sterk en groot. Hij was de lieveling van zijn 

vader Isaak. Jakob was rustig en was de lieveling van zijn moeder Rebekka. Jakob ruilde het 

eerstegeboorterecht met Esau voor een bord linzensoep en brood, waardoor Jakob de 

hoofderfgenaam van Isaak werd. Jakob moest hierna vluchten. Onderweg kreeg Jakob de belofte 

van God dat hij stamvader zou worden van een machtig en groot volk en dat hij altijd de 

bescherming van God zou genieten.  

In dit voorbeeld wordt duidelijk dat God niet voor groot en sterk kiest doch voor een nederige, 

rustige persoon.  

 



Mozes 

Mozes was ook uitverkoren door God om het leiderschap op zich te nemen. De geschiedenis van 

Mozes begint simpel. Hij wordt geboren als zoon van Israëlitische ouders. Dit was in de tijd dat de 

Israëlieten in Egypte werden onderdrukt. Bij zijn geboorte wordt hij door zijn ouders in huis 

verborgen, aangezien de Egyptische Farao van die tijd het bevel had gegeven om alle mannelijke 

pasgeborenen van het Joodse volk in de rivier de Nijl te verdrinken. Zijn moeder legde hem in een 

mandje tussen het riet langs de oever van de Nijl, waar hij uitgerekend door de dochter van de 

Farao, die kindermoord had bevolen, werd ontdekt en gered. De dochter van de Farao adopteerde 

Mozes, waardoor hij aan het Hof van de Farao groot werd gebracht en tot leider werd opgeleid. 

Eerst wordt hij tussendoor schaapsherder. Tot het moment dat God hem roept om de 

leiderschapstaak op zich te nemen en dat is om zijn volk, waaruit hij geboren is, te verlossen uit de 

hand van de Egyptenaren. 

Jozef 

Een ander voorbeeld  uit de Bijbel van een leider is Jozef. Ook Jozef is van simpele komaf. Hij is 

opgegroeid als herder. Vader Jakob hield meer van Jozef en zijn broer Benjamin dan van zijn andere 

10 zonen, aangezien ze de kinderen waren van zijn lievelingsvrouw Rachel. Hij trok Jozef voor en 

daardoor werd Jozef gehaat door zijn broers. De broers van Jozef verkochten hem uiteindelijk aan 

kooplui, die onderweg naar Egypte waren.  

God had een plan met Jozef, hij moest naast de Farao, de grootste leider van Egypte worden. Dit 

alles om het volk van God van de hongersnood te redden. Want anders waren de Hebreeërs van de 

honger omgekomen. Die hoge positie is opmerkelijk, zeker als naar Jozef’s afkomst wordt gekeken. 

Jozef bleef simpel en nederig en deed zich niet beter voor, ondanks zijn benoeming als onderkoning. 

Één van de grootste daden uit Jozef’s leven was de vergiffenis van zijn broers. 

David 

David was een jonge herdersjongen, die op een dag door koning Saul tot koning wordt gezalfd. Hij 

was de jongste zoon van zijn vader Isaï. Als zodanig had hij het minste aanzien en respect. Toch kiest 

God hem en maakt van hem als kleine jongen later een groot man. Zo wordt duidelijk dat je in je 

zwakheid sterk bent, als je vertrouwt op de God van Israël.  

David maakt ook misstappen in zijn carrière. Maar ondanks dit alles blijft hij: een man naar God’s 

hart. Dit komt omdat hij telkens zijn zonden eerlijk belijdt en God om vergeving smeekt. Hij durft zijn 

fouten toe te geven en mag opnieuw beginnen. Dat maakt hem een man naar God’s hart. 

 

Gebed inzake nederigheid, klein zijn.... 

“In de omgng met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen 

hoogmoedigeh, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods 

hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven, U mag uw zorgen ophem 

afwnetelen, want uligt Hem na aan het hart.” (1 Petrus 5, 5-7) 

 

Wij wensen u een fijne eerste Adventweek  

vol devotie toe.  


