
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventskalender 2020 
Sint-Vitusparochie



Help de arme gezinnen in Nicaragua om voor 

gezond voedsel te zorgen.  

 

In de afgelopen 10 jaar is de welvaart in Nicaragua sterk verbeterd maar 

desondanks is 70% van de plattelandsbevolking nog arm en er heerst 

ondervoeding. Palacagüina, een stad in het noorden van Nicaragua, is een 

van de armste en droogste gebieden. Akkers leveren weinig op waardoor 

25% van de kinderen een groei- en ontwikkelingsachterstand heeft en 

ondervoed is. Klik hier voor de muziek uit dat gebied met prachtige 

beelden van Frida Kahlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rm_Rb1_oMY8 
 

De adventsactie steunt de lokale non-profit organisatie Octupan die een 

project uitvoert waardoor 144 gezinnen leren om een moestuin duurzaam 

te bewerken zodat de grond op langere termijn ook nog vruchtbaar kan 

zijn. Men leert over duurzame landbouwtechnieken, organische 

bemesting, het kweken van groente, plantenziektes en hoe men 

gevarieerd en voedzaam voedsel kan verbouwen. Leerkrachten en 

kinderen leren schooltuinen aan te leggen en worden vertrouwd gemaakt 

met gezond eten. Ieder gezin ontvangt een startpakket waarin een 

schoffel, gieter, pikhouweel, groentezaden en voedselpakketvouchers 

voor noodsituaties zitten.  
 

U kunt dit project steunen door een gift over te maken op rekeningnr. 

IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 of een bijdrage in de kerk te geven 

tijdens de deurcollecte in de Advent en u kunt Nicaragua steunen met uw 

gebed.  
 
   

 
 
 
 
 
 
 

  kinderen eten  

een schoolmaaltijd  

https://www.youtube.com/watch?v=rm_Rb1_oMY8


29 november  

1e Advent  

Weest waakzaam!  

 

 
tekening Sjak Noordermeer 

 

 

Gebed bij het aansteken van de eerste adventskaars 

 

Iedere dag wordt het sneller donker     

iedere dag komt kerstmis dichterbij. 

Goede God, 

geef licht waar het donker is, 

geef licht voor iedereen  

in ons huis. 

Geef dat we ons goed voorbereiden  

op het geboortefeest van Jezus uw Zoon. 

Amen. 

 

Wilt u zelf een Adventskrans maken. Kijk dan deze video om te zien hoe 

dat kan: https://www.youtube.com/watch?v=pRB7l2-A_lI 

https://www.youtube.com/watch?v=pRB7l2-A_lI


Maandag 30 november  

feestdag van de Heilige Andreas, apostel  
 

Een paar gedachten uit een preek van de H.Johannes Chrysostomos (3e – 

4e eeuw) over het evangelie van Johannes. 

 

“Toen Andreas bij Jezus verbleef en veel geleerd had, 

hield hij die schat niet voor zichzelf. 

Nee, hij ging snel naar zijn broer Simon Petrus  

om hem deelgenoot te maken van wat hij ontvangen had.  

Hij zegt tegen z’n broer: ‘wij hebben de Messias gevonden!’ 

Zo laat Andreas zien dat hij veel heeft geleerd  

en dat Christus met grote overredingskracht  

hem bij zijn blijde boodschap heeft betrokken. 

Andreas gaat meteen verder en haalt z’n broer over  

om in hetzelfde avontuur te stappen. 

Andreas ‘bracht Petrus bij Jezus’ (Joh.1,42),  

om van Hem alles te leren.” 

 

Dat ook wij de roepstem van de Heer mogen verstaan 

en dat we anderen bij het Licht van God mogen brengen. 

 

 

 

 
  



Dinsdag 1 december  
 

Gebed voor de eerste week van de Advent 

 

Goede Vader, 

de tijd van de advent is begonnen. 

Wij bereiden ons voor op Kerstmis 

het feest van de geboorte van Jezus, uw Zoon. 

Hij wil graag bij ons zijn,  

in ons zijn, met ons zijn:  

Emmanuël: God-met-ons. 

Help ons om van ons hart een kribbe te maken 

waarin Hij welkom is. 

Dan kunnen wij over vier weken 

met vreugde zijn geboorte vieren. 

Amen.  

 

  



Woensdag 2 december  

 

Recept voor pepernoten 

 

Ingrediënten 

 

• 50 g ongezouten roomboter 

• 125 g donkere basterdsuiker 

• 2 el speculaaskruiden 

• 250 g zelfrijzend bakmeel 

• ½ tl zout 

• 4 el halfvolle melk 

 

Bereidingswijze  
 

1. Verwarm de oven voor op 160 °C. Kneed de boter, suiker, de 

speculaaskruiden, het zelfrijzend bakmeel en het zout door elkaar. 

Voeg lepel voor lepel de melk aan het beslag toe, zodat het een 

lekker soepel deeg wordt. 

2. Snijd het deeg in 4 gelijke stukken en vorm er 4 lange rolletjes van 

1 cm dik van. Snijd de rolletjes in stukjes van 1 cm en rol elk stukjes 

tot een balletjes. Leg de balletjes op een met bakpapier beklede 

bakplaat en druk ze een beetje plat. 

3. Bak ze in de oven in ca. 15 min. gaar en lichtbruin. Haal uit de 

oven en laat helemaal afkoelen.  
 

Uitdelen maar!  

 

Hier vindt u een video van Toon Hermans over Sinterklaas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc5xHHBp6Hs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qc5xHHBp6Hs


Donderdag 3 december   
 

Begin een moestuin!  
 

In het project van de Adventsactie wordt mensen in Nicaragua geleerd 

hoe ze gezond voedsel kunnen verbouwen en hoe ze kunnen voorkomen dat 

de grond uitgeput raakt. Maar weten wij hier in Nederland eigenlijk wel 

wat er nodig is om goede vruchten te oogsten? We willen u uitdagen om 

ook te proberen om iets te verbouwen, in een pot in de vensterbank, op 

watten in een plastic bakje of misschien zelfs in uw eigen tuin of kas, ook 

al is het midden in de winter. Een bruine boon spruit gemakkelijk uit, of 

waterkers. U kunt experimenteren met een kastanje, de pit van een 

mango, of de pitjes van de paprika om te kijken of er nieuwe plant uit te 

voorschijn komt. Een amaryllisbol levert na een aantal weken een 

prachtige bloem op, maar u kunt ook krokusbolletjes kweken in een pot op 

de vensterbank.  

Maak dus uw tuindersgenen wakker en laat iets groeien in uw eigen 

omgeving met liefde, aandacht, kennis en kunde. We zouden het mooi 

vinden een foto of video te ontvangen van uw eigen tuiniersactiviteiten of 

een verhaaltje over uw ervaringen. U kunt het sturen naar 

kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl o.v.v VOM-groep Adventsactie.  

Voelt u dus verbonden met de mensen in Nicaragua door als zusters en 

broeders samen te werken en ons te verwonderen over alles wat groeit en 

bloeit!  
 

 

  

mailto:kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl


Vrijdag 4 december 
 

Advent is kijken naar wat komt 
 

Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, 

omdat je iets van God verwacht, 

een wereld waar het licht is. 

Advent is kijken naar wat komt, 

zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht, 

een kind dat zorgt voor vrede. 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin. 

We slaan een weg van vrede in. 

Die moet je verder lopen. 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven dromen, 

is licht zien in de duisternis, 

geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen. 

  



Zaterdag 5 december 

Sinterklaasavond 

 

DE GELDBUIDEL VAN SINT NICOLAAS 
 

Een arme man had drie dochters. 

De dochters werden ouder en ze wilden graag gaan trouwen. 

Als ze gingen trouwen, dan moest hun vader hen geld mee geven. 

Ze noemden dat een bruidsschat. 

Hoe groter het bedrag van de bruidsschat was, des te groter de kans was 

dat de dochters met een goede man zouden kunnen trouwen. 

Maar de arme vader had helemaal geen geld… 

Zonder bruidsschat konden de dochters waarschijnlijk nooit trouwen.  

Omdat de vader zo arm was, zouden zijn dochters als slaven worden 

verkocht. Maar er gebeurde iets wonderlijks. 

Drie keer achter elkaar, lag er zomaar een buidel met goud in het huis! 

In de buidel zat genoeg geld voor een bruidsschat.  

Sint Nicolaas had de geldbuidels door het open raam gegooid. 

Eén keer was een geldbuidel zelfs in de schoenen terecht gekomen,  

die voor de haard stonden te drogen.  

Gelukkig konden nu alle drie dochters trouwen: allemaal dankzij 

Sinterklaas!  

St.-Nicolaas wordt vaak afgebeeld met een geldzak of drie gouden ballen. 

Je zou de pepernoten als verwijzing naar die gouden ballen of 

geldstukken kunnen zien.  

 

Drie jongetjes waren verdwaald. 

Ze klopten aan bij – zo bleek – een boos man, een gruwel-slager. 

Hij doodde de kinderen en maakte ze met zout in. 

Jaren later kwam St.-Nicolaas op bezoek en na de zegen bij de maaltijd 

springen de drie jongetjes levend en wel uit hun benarde positie.  



Zondag 6 december  

2e Advent De weg effenen!  

feestdag van de H. Nicolaas 
 

 
tekening Sjak Noordermeer 

 

Eeuwige God,  

U roept uw volk op om de paden recht te maken  

en de weg te effenen voor uw komst. 

Wij vragen U: 

help ons met Johannes de Doper 

de weg naar U begaanbaar te maken. 

Laat zo uw Rijk kome. 

Laat komen,Hij die komen zal; verlangend zien wij naar Hem uit! 
 

  



Maandag 7 december 
 

Mexicaanse bonensoep voor 2 personen 
 

Ingrediënten 

1 teen knoflook 

3 eetlepels olie 

2 theelepels paprikapoeder 

70 gram tomatenpuree 

400 gram Mexicaanse roerbakgroente 

half groentebouillontablet 

500 ml kraanwater 

200 gram zwarte bonen in blik 
 

Bereidingswijze 

Doe de olie in de pan en fruit hierin de knoflook samen met de 

paprikapoeder en de tomatenpuree gedurende 3 minuten.  

Voeg vervolgens de groenten, het bouillontablet, de halve liter water en 

de zwarte bonen toe en laat het geheel 10 minuten koken.  

U kunt de soep eten met wat brood of een tortilla.  
 

De advent is een tijd waarin we net als in de vastentijd wat soberder 

proberen te leven om zo meer tijd, ruimte en geld over te houden voor 

onze naasten. Deze soep is een voorbeeld van zo´n eenvoudige levensstijl. 
  
 

  



Dinsdag 8 december  

Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoederMaria,  

wij bidden U om uw troostende nabijheid.  

Het leven valt ons soms zwaar  

nu we afstand moeten houden tot elkaar  

en nu veel activiteiten niet doorgaan.  

We vragen dat uw liefde  

ons de weg mag wijzen  naar Jezus   

en naar de mensen die ons nodig hebben.  

U die oog heeft voor het kleine en het kwetsbare,  

U vragen wij ons te leiden  

door het donker van verdriet en eenzaamheid 

naar de naastenliefde en het licht,  

op weg naar het Kerstfeest.  

Amen.  

 

Bid vandaag de rozenkrans met: 

https://www.youtube.com/watch?v=aN7Yzk7HaxM 

https://www.youtube.com/watch?v=aN7Yzk7HaxM


Woensdag 9 december  

 

Tekst ter bezinning op de Adventstijd 
 

De profeet Jesaja schetst een beeld  

van zijn,  maar ook van onze wereld.  

 Deze wereld lijkt op een oude tronk:  

gebroken, afgestorven, doods.  

Een wereld van haat en onrecht,  

waar stemmen gedwongen verstommen.  

Er heerst de macht van het geweld,  

van de eerste de beste.  

Nog steeds wordt er gemarteld  

en worden mensen geliquideerd.  

Soms wordt recht vervangen door eigenbelang.  

De tronk is het beeld van geworteld kwaad  

en van ongeloof in een nieuwe toekomst.  
 

 Toch breekt er steeds die nieuwe twijg door.  

Onmacht, haat, onvrede kán opengebroken worden.  

Misschien niet groots en opvallend,  

maar wel aanstekelijk en onweerstaanbaar.  

Telkens staan er mensen op,  

die nieuwe toekomst aanzeggen,  

die banden verbreken en leven geven.  

Ze zijn geraakt door het lijden van anderen.  

Ze zijn begiftigd met de geest van de Heer.  
 

Ook wij kunnen die mensen zijn,  

niet groots en meeslepend,  

maar wel als een twijg op een oude tronk,  

betrokken op mensen,  

op de kleinen het meest.  
 

Wim Holterman osfs  
 

 

  



Donderdag 10 december 

 Internationale dag   

voor de rechten van de mens 

 

 

Solidaire wereld of een wereld van ieder voor zich?  

Het hangt ervan af waar we op willen inzetten.  

Laten we ons leiden door angst en narcisme  

of veeleer door hoop en mededogen?  

Welke samenleving willen we voeden?  

Die van de schrik en van het dikke ik,  

en van hoge muren om ons heen?  

Of die van verbondenheid en tederheid,  

van openheid en delen?  
 

Laten we een minuut in stilte bidden  

voor vrede waar ook ter wereld,  

voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld,  

voor iedereen die in zijn eigen huis niet veilig is,  

voor de droom dat het anders kan,  

dat het anders moet…  
 

Lees meer over de huidige situatie van vluchtelingen op:  

www.unhcr.org 

http://www.unhcr.org/


Vrijdag 11 december  

 

Woordzoeker Adventstijd 

 

  



Zaterdag 12 december  

 

De heilige Lucia was een meisje uit Syracuse die om het leven is gebracht 

tijdens de christenvervolgingen van keizer Diocletianus (3e – 4e eeuw). 

Eerst werden haar ogen uitgestoken en daarna werd ze gedood. Haar 

naam betekent ‘licht’. Als een helder licht straalde ze voor haar 

medemensen. 

Lucia bezocht ‘s nachts in het geheim gevangen genomen christenen. 

Ze nam allerlei etenswaren mee. Ze had letterlijk haar handen vol. 

Daarom zette ze een kroon met brandende kaarsen op het hoofd. 

Zo bracht ze de gevangenen letterlijk en figuurlijk licht. 

 

In Zweden, Italië en op sommige plaatsen in Nederland wordt het feest 

van Sint Lucia gevierd op 13 december. Lucia is een echte adventsheilige. 

De volgende liedtekst laat dat prachtig zien: 

 

Wij zingen met Sint Lucia  

een  lied van dank en eer 

voor Hem die in de wereld kwam,  

in Bethlehem weleer. 

De Heer die Licht der wereld is, 

de duisternis verdreef:  

Want de Zonne die komen zal,  Hij komt.  

Want de Zonne die komen zal, Hij komt! 
 

  



Zondag 13 december 

3e Advent  

Verheugt u in de Heer!  
 

 
tekening Sjak Noordermeer 

 

Goede God, 

U bent altijd bezorgd om ons geluk. 

Geduldig en getrouw bereidt U ons voor  

op de komst van de Redder. 

Geef dat wij ons onbevangen verheugen  

op de komst van Hem  

die midden onder ons zal komen: 

Jezus Christus! 

Laat komen, 

Hij die komen zal 

verlangend zien wij 

naar Hem uit!  

 

Hoor hier het Rorate in het latijn: 

https://www.youtube.com/watch?v=9oM2I_5oItA 

https://www.youtube.com/watch?v=9oM2I_5oItA


Maandag 14 december  

 

Lieve Jezus, 

De wereld wacht op uw licht. 

Kom naar ons toe. 

Mensen verlangen naar vrede. 

Kom naar ons toe. 

De deur van ons hart staat open. 

Kom naar ons toe. 

Samen met de herders waken we in de nacht 

Kom naar ons toe. 

Het kribje staat te wachten 

Kom naar ons toe. 

Amen! 
 

Advent is een periode waarin het licht steeds sterker wordt. Ook in de 

wereld om ons heen zien we steeds meer lichtjes verschijnen. Boven de 

grachten van de stad zien we lichtjes, op de schuren van boerderijen zien 

we arresleeën verschijnen met lichtdraden. In huizen zijn lichtjes en 

kerststerren en bomen en kerststallen. We maken het gezellig en 

proberen het donker te verdrijven.  
 

Misschien kunt u vandaag ook wat licht toveren in het leven van iemand 

anders door een kaartje te sturen, iemand op te bellen of door te 

glimlachen naar iemand die je tegenkomt. Misschien kun je je buurvrouw 

blij maken met een kommetje soep dat je zelf hebt gekookt voor je gezin. 

Dat brengt het grote licht van Kerstmis dichterbij.  
  



Dinsdag 15 december 

 

Het evangelie van vandaag naar Matteüs 21, 28-32 

Jezus zei tegen de priesters en de leiders van het volk: “Luister eens 

naar dit voorbeeld. Een man had twee zonen. Tegen zijn eerste zoon zei 

hij: “Ga jij vandaag maar in mijn wijngaard werken”. “Nee, dat wil ik niet.”, 

antwoordde de zoon. Maar toe hij er nog eens over nadacht kreeg de 

jongen spijt. Hij is toen toch maar aan het werk gegaan.  

Tegen zijn tweede zoon zei de vader hetzelfde. Die zoon antwoorde: 

“Goed, vader”. Maar… hij ging niet. Hij vond dat hij belangrijkere dingen 

te doen had.” 

Nadat Hij dit verteld had vroeg Jezus: “Wie van deze twee zonen heeft 

nou gedaan wat zijn vader wilde?” De priesters en de leiders vonden dat 

geen moeilijke vraag: “De eerste zoon, natuurlijk!” 

Toen zei Jezus tegen hen: “Luister goed, tollenaars komen eerder in Gods 

Nieuwe Wereld dan jullie. Want Johannes de Doper kwam bij jullie en 

jullie wilden hem niet geloven. Terwijl hij Gods wil deed. De tollenaars 

geloofden hem wel en 

jullie zagen dat. Maar 

jullie kregen geen spijt 

en hebben Johannes 

nooit geloofd. Wat je 

doet is belangrijker dan 

wat je zegt!" 

  



Woensdag 16 december 
 

 

Kerstkransjes maken 

Meng 100 gram bloem met 1 theelepel kaneel.  

Snij 75 gram roomboter in blokjes en kluts 1 ei.  

Voeg de boter, de helft van het ei,  

50 gram (riet)suiker en een snufje zout aan het bloemmengsel toe. 

Kneed het mengsel goed door elkaar  

zodat een samenhangende bal ontstaat.  

Laat het deeg afgedekt 1 uur rusten in de koelkast. 

Verwarm de oven voor op 180 °C.  

Rol het deeg uit tot iets minder dan een centimeter dik.  

Steek vormpjes uit het deeg met een bakvormpje of glas  

en maak met je vinger, vingerhoedje of appelboor  

een gaatje in het midden.  

Leg de koekjes op een bakplaat met bakpapier.  

Besmeer de bovenkant van de koekjes dun met het overgebleven ei. 

Strooi over de koekjes ongeveer 40 gram amandelschaafsel.  

Bak de kerstkransjes gaar en goudbruin in ca. 20 minuten. 

 

Laat de koekjes afkoelen. Dan worden ze 

knapperig. Daarna kun je ze met een lint in de 

kerstboom hangen! Of even proeven natuurlijk...  



Donderdag 17 december 
 

De O-antifonen zijn eeuwenoude verzen waarmee we, in de dagen vóór 

Kerstmis, Christus aanroepen en uitzien naar zijn komst. 

 

De periode vanaf 17 december, de kerstnoveen, is bedoeld 

als een voorbereiding – in crescendo – op het hoogfeest van Kerstmis. 

Deze antifonen worden gezongen tijdens het getijdengebed, voor en na 

de Lofzang van Maria (Magnificat) en als vers voor het 

evangelie (alleluia-vers) tijdens de eucharistievieringen voorafgaand aan 

Kerstmis. Ze hebben allen eenzelfde structuur: een 

aanbiddende aanroeping tot Christus – telkens een titel uit het Oude 

Verbond die een heilsbelofte inhoudt – en een indringende smeekbede. 

Het gebruik van deze O-antifonen of Antiphonae Majores (grote 

antifonen) is wellicht al in de vroege middeleeuwen ontstaan. Ze zijn ook 

vandaag een uitgelezen kans tot bezinning of gebed in voorbereiding op 

het kerstfeest.  

 

In de volgorde van de antifonen zit een letterspel verborgen, een geliefd 

element in de middeleeuwen. De eerste letters van de Latijnse 

aansprekingen vormen een omgekeerd acrostichon: 'Ero cras', wat 

betekent: 'Ik zal er morgen zijn'.  De Heer Jezus, naar wie wij tijdens 

de advent uitzien, verzekert zijn volk dat de tijd van wachten voorbij is … 

 

Vandaag klinkt deze O-antifoon: 

 

O sapientia 

O Wijsheid, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste; 

Gij doordringt alle dingen met mildheid en kracht. 

Kom nu en wijs ons uw wegen. 
 

 

Zo klinkt deze antifoon: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ngcQDQfhlA 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ngcQDQfhlA


Vrijdag 18 december 

 

O Adonai 

O Adonaï  (= Heer), Leider van Israëls huis; 

Gij zijt aan Mozes verschenen in het brandend braambos 

en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï. 

Kom nu en bevrijd ons met sterke hand.  

De tweede O-antifoon gezongen door de Dominicanen: 

https://www.youtube.com/watch?v=1KHaFmfsTkc  

 

Gebed 

Heilige Geest, 

U hebt Maria Moeder van Jezus gemaakt. 

U geeft aan alle mensen het leven. 

Verwarm ons met het vuur van uw liefde. 

Maak ons tot boodschappers van uw vrede. 

Dan zijn wij klaar 

voor de komst van Jezus, de Vredevorst 

in onze wereld en  in onze kerk  

in onze Parochie en in onze school  

in ons gezin en in ons hart.  

Dat bidden wij U,  

vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.  

Amen.  
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1KHaFmfsTkc


Zaterdag 19 december  

 

O radix Jesse 

O Wortel van Jesse, Gij zijt het teken waarop de volken hebben gewacht; 

Voor U zullen koningen verstommen, de volken zullen tot U smeken. 

Kom nu en bevrijd ons, wacht niet langer meer.  

 

De antifoon gezongen door een kamerkoor: 

https://www.youtube.com/watch?v=eetWxZjSxq8  

 

LICHT 

 

Geef mij licht in mijn handen  

om uit te delen,  

licht in mijn ogen  

om een lach te ontlokken,  

licht in mijn oren  

om uw stem te vernemen,  

licht in mijn hartstocht  

om liefde te zijn.  

 

Geef mij licht in mijn denken  

om uw dag te zien dagen,  

licht op mijn schouders  

om vrede te dragen,  

licht op mijn hoofd  

om een teken te zijn.  

 

Geef mij licht in mijn lied  

om uw goedheid te eren,  

licht in mijn tranen  

om mensen te troosten,  

licht in mijn hart  

om een licht te zijn 

 

   Jaap Zijlstra 

   uit: Medemens I  

https://www.youtube.com/watch?v=eetWxZjSxq8


Zondag 20 december 

4e Advent: God, U bent nabij!  

 

 
tekening Sjak Noordermeer 

 

 

 

O Clavis David 

O Sleutel van David  en scepter van Israëls huis; 

wat Gij opent zal niemand meer sluiten, 

wat Gij sluit, zal niemand meer openen. 

Kom nu en bevrijd ons uit de kerker, 

uit de duisternis en de schaduw van de dood.  

 

De antifoon in een liturgie met Paus Franciscus: 

https://www.youtube.com/watch?v=stpzGhW7aHs   

https://www.youtube.com/watch?v=stpzGhW7aHs


Maandag 21 december  
 

O Oriens 

O Dageraad, afglans van het eeuwig licht 

en Zon van gerechtigheid. 

Kom nu en verlicht hen die in duisternis leven, 

die gezeten zijn in de schaduw van de dood.  

 

De gezongen antifoon hoort u hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAUzuw1l-7U  

 

Lucas 1, 39-45 

 

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, 

naar een stad in Juda. 

Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. 

Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, 

sprong het kind op in haar schoot. 

Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest 

en riep met luide stem uit: 

“Gij zijt gezegend onder de vrouwen 

en gezegend is de vrucht van uw schoot. 

Waaraan heb ik het te danken 

dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 

Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, 

sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. 

Zalig zij, die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen, 

wat haar vanwege de Heer gezegd is.”  
 

 

Net als Elisabeth kijken ook wij vol verlangen uit naar het kind dat 

geboren wordt uit de schoot van Maria. Voelt u de vreugde over het 

nieuwe leven dat er aankomt? Hoe bereidt u zich voor op het grote feest 

van Kerst, op het licht dat doorbreekt in het donker? Kunt u God in deze 

dagen danken voor de hoop die Hij ons geeft? Bid vandaag drie 

weesgegroetjes en spreek bij elke weesgegroet uit waar u dankbaar voor 

bent.   

https://www.youtube.com/watch?v=HAUzuw1l-7U


Dinsdag 22 december 
 

O Rex gentium 

O Koning der volkeren, zo lang verwacht. 

Gij hoeksteen die alles één maakt. 

Kom nu en red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.  

 

Zo klinkt de Antifoon: https://www.youtube.com/watch?v=dcSsXf77fC4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu daagt het in het oosten  

het licht schijnt overal:  

Hij komt de volken troosten,  

die eeuwig heersen zal.  

 

De duisternis gaat wijken  

van d´eeuwenlange nacht.  

Een nieuwe dag gaat prijken  

met ongekende pracht.  

 

De zonne, voor wier stralen  

het nacht´lijk duister zwicht,  

en die zal zegepralen,  

is Christus ´t eeuwig licht.  

         GvL 505, 1, 2 en 4  

https://www.youtube.com/watch?v=dcSsXf77fC4


Woensdag 23 december  
 

O Emmanuël  

O Emmanuel (= God-met-ons), onze wetgever en koning, 

verwachting der volkeren en hun Verlosser.  

Kom nu en red ons, Heer, onze God.  

 

De laatste O-antifoon bezingt Emmanuel, God met ons, het kind dat onder 

ons geboren wordt als redder en bevrijder, hier op een melodie die ook 

wij kennen: https://www.youtube.com/watch?v=7xtpJ4Q_Q-4  

 

Overweging  

Zo vlak voor Kerst vraag ik me af hoe we Jezus een warm welkom kunnen 

geven in onze wereld, in ons leven. Geloof is niet alleen maar even naar de 

kerk op kerstavond en genieten van de lichtjes, de sfeer en de kerststal. 

Geloven vraagt van ons om de deur van ons hart open te zetten en leerling 

van Jezus te worden. Durven we vluchtelingen toe te laten in ons leven? 

Kunnen we meelijden en meeleven met mensen die in armoede leven? Hoe 

zetten we onze kwaliteiten in voor een samenleving waar we oog en oor 

hebben voor elkaar?  

Kerstmis is een uitnodiging om te knielen aan de kribbe, stil te worden bij 

het Christuskind, te bidden voor het lijden in onze wereld en dan op te 

staan en te doen wat de liefde voor de medemens van ons vraagt.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=7xtpJ4Q_Q-4


Donderdag 24 december 

 

Vieringen in de parochie op Kerstavond 

 

16.30 uur: Dominicus – kinderkerstviering,  pastor G. Kamsma 

  (= een extra viering; gaat om een eenvoudige korte dienst) 

 

19.00 uur: Dominicus - gezinsviering met Kerstspel,  pastor G.Kamsma 

 

22.00 uur: Dominicus – kerstnachtviering,  pastoor B. v.d. Wal  

  (viering wordt gestreamd) 

 

19.00 uur: Bonifatius – kerstavondviering,  pastor L. Minnema 

  (= een extra viering) 

 

22.30 uur: Bonifatius – kerstnachtviering,  Mgr. Van den Hout / diaken 

  P. Vermaat 

 

19.00 uur: Martinuskerk Wergea – kerstavondviering, pastoor B. v.d. Wal 

 

21.30 uur: Maria Tenhemelopneming Wytgaard – kerstnachtviering,  

  pastor L. Minnema (= een extra viering) 

  



Kerstnacht, nacht van licht en leven 

 

 
 

 

De herdertjes lagen bij nachte,  

zij lagen bij nacht in het veld.  

Zij hielden getrouwe de wachte,  

zij hadden hun schaapjes geteld.  

Daar hoorden zij engelen zingen,  

hun liederen vloeiend en klaar .  

De herders naar Bethlehem gingen:  

´t liep tegen het nieuwe jaar.  
 

Och kindje, och kindje dat heden  

in ´t nederig stalletje kwaamt,  

ach laat ons uw paden betreden,  

want Gij hebt de wereld beschaamd.  

Gij komt om de wereld te winnen,  

de machtigste vijand te slaan.  

De kracht uwer liefde van binnen  

kan wereld noch hel weerstaan.  

   GvL 422, 1 en 4   



Kerstmis, 25 december  

 

Vieringen op Eerste kerstdag 
 

9.30 uur: Dominicus – kerstviering, pastor G. Kamsma/pastor L. Minnema  

  ( = extra viering, wordt uitgezonden via radio Leo/Middelsee) 

 

11.00 uur: Bonifatius – kerstviering, pastoor B. v.d. Wal/diaken P. Vermaat 

 

9.30 uur: Maria Tenhemelopneming Wytgaard – kerstviering, pastoor B. 

 v.d. Wal /diaken P. Vermaat 

 

11.00 uur: Martinuskerk – kerstviering, pastor G. Kamsma/pastor L.  

  Minnema ( = een extra viering) 

 

 

zaterdag 26 dec. Tweede Kerstdag 

10.00 uur: Dominicus – Eucharistie, pastoor B. v.d. Wal 

 

 

zondag 27 dec. Feest H.Familie 

9.30 uur: Maria Tenhemelopneming – Eucharistie, pastoor B. v.d. Wal 

 

11.00 uur: Bonifatius – Eucharistie, pastoor B. v.d. Wal 

 

 

 

 

Luister hier naar het Hallelujah uit de Messiah van Händel:  

https://www.youtube.com/watch?v=usfiAsWR4qU  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=usfiAsWR4qU


 

Zalig Kerstmis! 


