
Advent 

Inmiddels is de tweede Adventweek aangevangen. In de Adventperiode wordt stilgestaan bij twee 

aspecten, zijnde de geboorte van Jezus én zijn wederkomst op aarde.  

Thema 

Het thema dat dit jaar door het Vigdis Jonckheer Mensing College is uitgekozen om de kerstperiode 

voor te bereiden 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. 

Vorige week hebben wij stilgestaan bij vier personen van simpele komaf, die God groot heeft 

gemaakt. 

De bedoeling van deze bezinningsteksten is om u als ouders, voogden en verzorgers te betrekken bij 

de spirtuele voorbereiding van onze kinderen op Kerst, gebaseerd op hetzelfde thema. 

Bijbel  teksten 

Voor de bezinning van deze week, staan wij even stil bij de tekst van het Evangelie van de tweede 

Adventweek, zijnde Matthëus hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 12. 

Het Evangelie verhaalt over Johannes de Doper wiens leven en daden worden beschreven. Ook 

Johannes was een simpel persoon. Hij woonde in de woestijn, droeg een ruwe mantel van 

kameelhaar met een leren gordel en leefde van sprinkhanen en honing van wilde bijen. 

Juist Johannes deed in dit simpele bestaan grote zaken. Hij predikte het Woord van God en ieder die 

zijn zonden beleed, werd door Hem gedoopt. Hij doopte veel mensen; de mensen kwamen van alle 

kanten naar hem toe. Om te kunnen dopen was er water nodig. De rivier de Jordaan, gelegen in het 

werkgebied van Johannes de Doper, leende zich daar voortreffelijk voor. Johannes voltrok een doop 

om zo vergeving van zonden te verkrijgen. Hij ging voor de Heer Jezus uit. Johannes maakte met de 

doop zijn volk bekend met hun redding door de vergeving van hun zonden. Ook Jezus is door 

Johannes de Doper gedoopt. 

Johannes staat symbool voor verandering. In het Evangelie wordt dit in vers 2 aangegeven. Johannes 

zegt: 

Bekeert u, 

Want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen! 

 

 

 

 

 

 

Laten wij deze boodschap van Johannes ter harte nemen door ons leven op een simpele wijze 

inhoud te geven. Want met kleine handelingen kunnen wij groot zijn. 

 



Onbevlekte Ontvangenis 

Op 8 december viert de Rooms-Katholieke kerk de Onbevlekte 

Ontvangenis van Maria. Maria was van simpele afkomst, doch had 

een bijzondere status. Zij werd verwekt en kwam ter wereld zonder 

met de erfzonde te zijn bevlekt. Erfzonde is de schuld die de mens 

door zijn geboorte eigen is, als gevolg van de zondeval. Op Maria’s 

ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de 

toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. De 

bijzondere uitverkiezing  van Maria bracht met zich mee dat zij de 

enige mens in heel de geschiedenis is wiens ziel nooit met enige 

zonde bevlekt is geweest, zelfs niet met de erfzonde. 

 

 

Wij hopen u met deze Adventekst voorbeelden te hebben kunnen aandragen, ter verrijking van uw 

kennis en waarover u gesprekken met uw gezin kunt voeren. 

Wij sluiten af met u een fijne week toe te wensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


