
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit weekend start alweer de advent. De tijd waarin christenen zich voorbereiden op 

Kerstmis.  

Ook voor niet-christenen kan  deze vier weken durende herbronning een helend effect 

hebben. 

In tegenstelling tot de ‘glamour en glitter’ in de winkelstraten, trekken christenen zich  terug 

om na te denken over wat essentieel is in het leven.  

Opgelegde structuren, drukke agenda’s en (social) mediagekte leiden ons af en doen ons 

afglijden naar oppervlakkige en vluchtige relaties. 

Zoals een moeder vol verwachting uitziet naar de geboorte van haar kind, zo kijken 

christenen uit naar geboorte van een goddelijk Liefdeskind. Dat Kind bezit alle 

mogelijkheden om ons terug meer ‘mens’ te helpen worden. Ook wij hebben die ‘goddelijke 

zaadjes’ van bij de geboorte meegekregen.  

De advent roept ons op om ze terug te gaan zoeken en te planten, zodat ze kunnen 

uitgroeien tot sterke levensbomen met diepe wortels. Het wereldwijd implementeren van 

dergelijke liefdevolle, kleine gezonde cellen is ons antwoord op het negatieve en het kwade.  

 

Deze heilige adventstijd biedt ons opnieuw de kans om ruimte te creëren voor ons-Zelf.  

De ruimte waarin we kunnen binnentreden in de diepste kern van Gods liefdevolle energie.  

Kerstmis is een transformatiegebeuren waardoor we vastberaden en met hernieuwde 

krachten de wereld terug tegemoet kunnen treden…. 

met kijkende ogen die weer zien en de blik van de ander ontmoeten 

met horende oren die weer luisteren en roep van een mens in nood opvangen 

met harten van steen die in goud veranderen en de mens weer mens laat zijn 

met gebalde vuisten die zich uitstrekken tot open handen die reiken naar elkaar 

met verkrampte voeten die terug een stapje vooruit zetten in de goede richting. 
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De tijd  is gekomen om even op de resetknop te duwen. 

De tijd is gekomen om alles eens op een rijtje te zetten. 

De tijd is gekomen om terug de focus op scherp te stellen. 

De tijd is gekomen om het stof van het negatieve van ons af te schudden. 

De tijd is gekomen om een nieuw weefsel van mededogen te creëren. 

De tijd is gekomen om op te klimmen naar de diepte. 

De tijd is gekomen om God in al zijn facetten te laten stralen 

in elke mens van goede wil, dus ook in jou…. 

 

Advent… neem er eens de tijd voor… 

 

D. Verstichel 

 

 


