
 Advent 

De tijd gaat snel, waardoor de derde Adventweek in de tussentijd ook is aangebroken. Gedurende de 

Adventperiode vinden de voorbereidingen plaats op het Kerstfeest. Een onderdeel van de 

voorbereidingen is het elke week aansteken van een adventkaars. De eerste adventkaars stond voor 

hoop, de tweede kaars voor vrede en de kaars van deze derde week heeft de betekenis blijdschap. 

De laatste en vierde kaars staat symbool voor liefde. 

Thema 

Vigdis Jonckheer Mensing College bereidt zich ook dit jaar voor op de kerstperiode. Het onderwerp 

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. 

Deze week ontvangt u alweer de laatste bezinningstekst, die u thuis of op het werk of in een adere 

setting kunt gebruiken om alleen dan wel in gezinsverband, familieverband, onder collega’s, 

vrienden te bezinnen en om u zich op deze manier voor te bereiden op het Kerstfeest.  

Verdieping 

Deze keer willen wij stilstaan bij ons Grote Voorbeeld, onze l 

Leider, onze Redder zelf, gerelateerd aan het uitgekozen thema. 

Jezus heeft gedurende zijn hele leven kleine, steeds simpele dingen gedaan, maar die waren elke 

keer dingen met een grote betekenis. Ook zijn leven heeft Hij geleid in eenvoud, simpelheid en 

nederigheid, terwijl Hij aan de andere kant een groot mens, onze Koning was. 

Graag halen wij enkele voorbeelden uit de Bijbel aan om dit te illustreren.  

Het belang van spiritualiteit voor kinderen 

Dat kinderen en dus ook onze kinderen heel belangrijk zijn voor Jezus, vinden wij terug in ondermeer 

Lucas 18, verzen 15-17.  

De discipelen van Jezus meenden dat het niet gepast was als er kinderen naar Jezus werden 

gebracht. Maar Jezus nam hen dat zeer kwalijk. Hij riep de kinderen juist bij zich en omarmde hen en 

zegende hen. Hij zei tegen zijn discipelen: ”Laat die kinderen toch bij Mij komen! Houd ze niet 

tegen. Want voor zulke kleintjes is het Koninkrijk van God. Het is zelfs zo dat wie niet het 

eenvoudige geloof van een kind heeft, niet eens in het Koninkrijk van God kan komen”. 

Deze tekst zegt zo veel. Hieruit valt af te leiden dat wij als ouders, verzorgers en voogden van jongs 

af aan de spiritualiteit bij onze kinderen dienen aan te wakkeren en te blijven voeden. 

Jezus zegt in de aangehaalde bijbeltekst iets kleins, iets simpels, maar juist met zo’n grote betekenis. 

Wij moeten de kinderen het geloof bijbrengen, want op basis hiervan kunnen ze later het Koninkrijk 

van God binnengaan! 

Het verhaal van Zacheüs 

Het verhaal van Zacheüs is te lezen in Lucas 19: 1 -10. Zacheüs was de hoofd-tolontvanger van 

Jericho, die schatrijk was. Toen Jezus in Jericho kwam, wilde Zacheüs te weten komen wat voor 

iemand Jezus was. Vanwege de grote menigte en omdat hij klein van stuk was, liep hij vooruit en 

klom in een wilde vijgenboom. Toen Jezus daar langskwam, keek Hij naar boven en vroeg Hij hem 



naar beneden te komen, omdat Hij in zijn huis wilde verblijven. Uiteindelijk gaf Zacheüs de helft van 

zijn bezittingen aan de armen en alles wat hij had afgeperst, vergoedde hij viervoudig.  

Zacheus kiest om te veranderen; zijn leven een andere richting te geven. Dit alles is gelukt met een 

kleine actie van Jezus door Zacheüs bij zijn naam te roepen en hem aan te geven dat Hij in zijn huis 

wil verblijven. Hierdoor heeft Zacheüs redding gekregen. Een kleine handeling van Jezus heeft grote 

postieve gevolgen voor Zacheüs teweeg gebracht. 

 

Tot slot 

In ons huidig leven van veel materialisme, de macht van sociale media, het geven van een andere 

invulling aan onze normen en waarden, enzovoorts, dienen wij Jezus tot voorbeeld te blijven nemen 

en dit voorbeeld bij onze kinderen te blijven benadrukken. Jezus was nederig, simpel, klein en deed 

en verkondigde grote zaken. Wij moeten met ons allen ook nederig en simpel blijven en steeds 

proberen grote daden te verrichten. Zeker als wij dit bij onze kinderen op jonge leeftijd aangeven, 

zal het zeker beklijven. 

 

Wij sluiten af met u een fantastiche verdere voorbereiding op het Kerstfeest toe te wensen. Wij 

hopen dat het Kerstfeest vol toewijding en in familieverband wordt gevierd. Voor het nieuwe jaar 

in aantocht, 2020, wensen wij u allereerst God’s zegen, gezondheid, wijsheid  en veel voorspoed 

toe!!!  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


