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Eerste Advent

Zondag 27 november

Vijg en groen

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen
en in het blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
De lezing roept het beeld op van waakzaamheid, alert blijven
op tekenen van leven, sporen van licht, zoals het groen van de 
vijg.
Groen is een symbool van hoop, leven, toekomst. Een vijg wordt 
in
Deuteronomium genoemd als een van de zegeningen van het
beloofde land. De vele zaden zijn een beeld van vruchtbaarheid,
toekomst, hoop.

Tweede Advent

Zondag 4 december

Kronkels, wortels en rode rechte takken.
In de lezing van Matthëus staat: Kom tot inkeer(.…) maak 
recht uw paden (.…) Breng liever vruchten voort die een 
nieuw leven waardig zijn (…) De bijl ligt al aan de wortel van
de boom.
Op zoek naar sporen van licht zoeken de mensen Johannes 
de Doper op in de woestijn om zich te laten dopen. Hij 
Johannes de Doper wijst op de mens die na hem komt. Ik 
doop jullie met water ten teken van dat nieuwe leven (….) 
maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. (Matthëus 3 
vers 11)
Verdieping, geworteld raken in en zich verbinden met de 
Heilige Geest is vanuit de duisternis nieuw leven ontdekken,
groeien en vanuit dat licht paden recht maken.
De gekronkelde takken met daardoorheen vervlochten de 
rode takken van de kornoelje verwijzen daarnaar. Rood is de
kleur van de Heilige Geest



Derde Advent

Zondag 11 december

Dorheid en bloei
Het goede nieuws waar Johannes naar verwees, 
wordt in het optreden van Jezus zichtbaar:
blinden kunnen weer zien, doden worden opgewekt.
Daar waar dorheid heerst, komt leven tot bloei.
Op het spoor komen is niet kijken naar wuivend riet 
in de woestijn, maar naar de bloemen die opbloeien 
uit de woorden van een profeet en de daden van Jezus.

Op het spoor komen van mensen die voorgaan.
Profeten zoals Jesaja en Johannes, zij wijzen ons de weg in 
de dorheid van bestaan.
Leven bloeit op in daden van barmhartigheid, liefde en 
ontferming. 
Op de derde zondag van de Advent breekt het licht van 
het kerstfeest door en wordt het paars roze.

Vierde Advent

Zondag 18 december

Rode bessen.
Het kind is verwekt door de Heilige Geest. (Mathëus1 vers 
20) U ziet een groene krans met rode bessen. Een bes is een 
vrucht van leven en zaaddrager van nieuw leven. De kleur 
rood verwijst naar de liefde en het hart en is de kleur van de 
Heilige Geest die leven schenkt.

Kerstgroen en klimop
Groen is de kleur van het leven en de hoop. De groene 
takken van de adventskrans verwijzen naar de hoop op 
nieuw leven. Klimop is een verwijzing naar trouw, hier van 
Jozef. Hij besluit Maria niet te verlaten en haar trouw te 
blijven. Hij is ook trouw aan het woord van de engel: hij 
geeft de Zoon de naam van Immanuël: God met ons.



Kerst 

Zondag 25 december


