
 

 

Op weg naar Kerstmis 2021 

Juist, ook in een wereld getekend door corona en de strijd ertegen, wordt het 
weer Kerstmis. 
Niet in een droomwereld, met enkel mooi en goed en tof, wil God mens 
worden… 
Neen, Gods liefde wil mens worden in de wereld zoals hij is: een wereld met 
schoonheid en goedheid, maar een wereld waar óók gebrokenheid, boosheid 
en pijn in zijn. 
Hier wil Hij leven, mééleven en zijn liefde bij mensen brengen. 
Hier wil Hij mensen tot steun zijn op de weg van het Leven. 
Bij mensen die ongerust zijn en zich vragen stellen… 
Bij mensen die minder contacten kunnen hebben, en zich meer dan anders 
alleen voelen… 
Bij mensen die het moeilijk hebben om hun courage te bewaren… 
Bij mensen die proberen er het beste van te maken… 
Bij mensen die heel veel zorg dragen voor medemensen en met hun 
mogelijkheden helpen waar ze kunnen… 

Bij en in al deze mensen, hier en overal op aarde, wil Hij geboren worden, wil 
Hij met zijn liefde en kracht aanwezig zijn, wil Hij als een lichtende ster 
opgaan… 
Ook dit jaar wordt het Kerstmis! 

 We zullen weer stand houden. We zullen onze hoop bewaren, uitzicht, 
vertrouwen! 
We zijn niet blijvend getekend door de zorgen die we te dragen hebben, door 
ons alleen zijn, door onze vragen en onze angst. 
We willen niet meedoen met wie enkel het negatieve ziet. We willen niet 
verbitteren! 
Ook dit jaar, het ‘coronajaar’, willen we stand houden in vertrouwen, in hoop, in 
verbondenheid en solidariteit. 
Daarom nodig ik u uit om een adventskrans te maken. Je kan die eenvoudig 
maken met enkele groenblijvende bladeren, een groen lint,… en vier rode of 
witte kaarsen… Je mag er natuurlijk ‘meer werk van maken:’… 
Maar het zal hoopgevend zijn, in iedere huiskamer het licht te zien groeien, 
week na week! 
Bij het aansteken van het kaarsje, kan je een kort gebed zeggen, een stukje 
Bijbel lezen, een stukje muziek beluisteren, stil worden,… 
Neen, ook al kunnen we wat minder contact hebben met mensen, toch willen 
we de verbondenheid bewaren. 
We willen creatief zijn en nieuwe wegen zoeken om de band warm te houden 
met onze familie en vrienden, met onze geloofsgemeenschap. Een telefoontje, 
een mailtje, een kaartje,… het kan zoveel bemoediging en vreugde brengen. 
De stille Maria in verwachting, verbonden met heel het Volk Gods, tot op de dag 
van vandaag.  
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Komen we in de donkere dagen? 
Wat de uren zonneschijn betreft, misschien wel, maar niet wat de zorg, de 
verbondenheid en de solidariteit betreft. 
We zien zoveel mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen, die als 
vrijwilliger zorg dragen, die daden van verbondenheid en solidariteit stellen. 
Proficiat voor al die mensen, die op hun eigen wijze, met hun mogelijkheden, 
Gods liefde mens laten worden. 
En dat is toch Kerstmis! 

(Bron: Kerknet . Parochie Deinze En toch wordt het dit jaar ook Kerstmis!) 

Eeuwige God, 
Gij laat ons, mensen, niet alleen 
bij ons zoeken naar leven en vreugde. 
Daarom keren wij ons 
bij het begin van deze Advent tot U, 
op wie geheel onze hoop gevestigd is. 
Wij bidden U: 
zegen deze krans(en) en deze kaarsen. 
Zij zijn een teken dat Gij de Heer zijt van eeuwigheid 
aan wie ook de toekomstige tijd toebehoort. 
Zij zijn een teken van leven, dat wij van U verwachten; 
een teken ook 
dat Gij het licht zijt, dat schijnt in de duisternis. 
Laat onze liefde toenemen 
en laat ons met nieuwe toeleg op zoek gaan naar U. 
Door Christus, onze Heer.Amen. 
 

Heilvolle adventstijd toegewenst!  
br. Paul Renders ofm., aalmoezenier 

 

 


