Willemstad, 29 november 2021.
Geachte ouders,
Een gezonde en gezegende week toegewenst!
Advent is gisteren begonnen en vandaag hebben we de eerste kaars van de adventskrans
aangestoken op school. Gedurende de komende weken tot kerst, zullen we elke maandag
een volgende kaars aansteken.
Zoals u wel weet, begint de advent direct na het feest van Christus Koning en 4 zondagen
vóór kerst. De eerste week is de week van hoop, de tweede week is vrede, de derde
vreugde en de vierde is liefde.
Het is de tijd bij uitstek om ons spiritueel voor te bereiden op het kerstfeest en ook dit jaar
is er een thema gekozen om gedurende deze vier weken uit te diepen met de kinderen.
Dit thema is: Geef licht!
Wat betekent dit nu?
Ik, licht geven? Waar haal ik het vandaan? Er is zoveel duisternis in ons en onder ons. Ook
op het kerstfeest zijn we nog altijd onszelf. En achter onze kerstglimlach leven nog altijd de
vragen, het gemis, de frustraties, de onrust. De meeste mensen deugen, ja, maar deug ik
altijd? En dan lícht geven?!
Licht geven is daarom geven van wat we krijgen. Het is niet ons licht, het is het licht wat er
al is, het licht dat we ontvangen. Licht geven is getuige zijn van een licht wat je niet zelf
bent en ook niet hoeft te zijn. God geeft licht. God is het Licht!
Dat Licht is onder ons. Het is onder ons gekomen. En dat Licht mag je geven. Geven omdat
je het krijgt. Geef licht!
Licht geven is laten zien wie je bent. Wanneer God zijn licht geeft, laat Hij zien wie Hij is. Dat
is waar het met kerst om gaat. God die laat zien wie Hij is. Hij is een liefdevolle God, Hij is
een menselijke God, Hij is een God die heel dichtbij is. En zo is Hij het licht waar het duister
geen macht over heeft. Hij is het licht wat nooit meer dooft. Hij is de belofte dat het licht
het hoe dan ook zal winnen!
Op school besteden we deze week aandacht aan: Geef het licht in de klas! Misschien
kunt u thuis ook samen met uw kind(eren) dit thema uitdiepen? Vanaf 1 december kunt u
ook op onze site terecht voor de adventskalender.
We wensen u een hele fijne adventsperiode toe vol devotie!
Laat je licht schijnen voor de mensen, opdat ze je goede daden zien en eer bewijzen aan de
Vader in de hemel. (Mat. 5,16)

