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benaderen. Hij is namelijk onze Schepper en onze
Verlosser, de Emmanuel – God met ons. In deze Porta
Fidei ontvangt u daarom een Adventskalender die
ons allen kan helpen om deze gezegende tijd op een
goede en heiligende manier door te brengen. Radio
Maria blijft jullie allen bijstaan in het geestelijk leven
opdat iedereen zou mogen groeien in verbondenheid
met de Heer. We danken jullie allen voor jullie steun
en gebed en wensen jullie een gezegende Adventstijd.

ACHTSTE VERJAARDAG
VAN RADIO MARIA
Op 12 december
feestdag van O.-L.-Vrouw van Guadalupe
viert Radio Maria haar 8ste verjaardag
met een plechtige Eucharistie om 19u.

Iedereen
van harte welkom!

Zeer genegen in Jezus en Maria,
Pr. Karlo Tyberghien
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Beste vrienden,
Op 20 en 21 november hielden we onze
jaarlijkse Mariathon voor onze noden.
We zijn zeer gelukkig en vooral dankbaar voor de blijken van vertrouwen
en de steun die we van zovelen hebben mogen ontvangen. Het was een
groot succes, of beter nog: het was een
stijgend succes. Meer en meer mensen
voelen zich betrokken bij het project
van Radio Maria. We zijn er ons dan ook
zeer van bewust dat dit een grote verantwoordelijkheid vraagt van iedereen
die zich elke dag opnieuw inzet om het
beste te geven aan alle luisteraars van
de radio. We vertrouwen erop dat de
Heer ons in de toekomst hiervoor blijft
ondersteunen met zijn inspiratie.
Het ene evenement is nog maar net
gedaan, of een andere vreugdevolle
gebeurtenis staat al voor de deur. Op
12 december vieren we onze 8ste ver-
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jaardag. Al de jaren die we hebben mogen werken voor Radio Maria was een
ware opdracht die volledig gesteund
werd door het vertrouwen in de goddelijke Voorzienigheid. We werden niet
teleurgesteld, integendeel. Radio Maria
is een realiteit die voor velen niet meer
weg te denken valt.
Het is ons een waar genoegen om iedereen uit te nodigen deze verjaardag
te vieren. Op donderdag 12 december is
er een plechtige Eucharistieviering om
19u. Na de Eucharistie volgt een receptie. Voor sommige luisteraars is het een
zeer geschikt moment om Radio Maria
eens achter de schermen te ontdekken.
Wees dus alvast van harte welkom!
Laten we ondertussen ook niet vergeten dat zondag 1 december de
Adventstijd begint. Het wachten op de
komst van Jezus Christus op Kerstmis
is een jaarlijkse gewoonte geworden.
Toch is het van groot belang dat we
ons hart echt vernieuwen. Een voornemen is zeker op zijn plaats om zo op
een goede, en vernieuwde manier, het
Kerstfeest tegemoet te gaan. Telkens
weer komt Jezus met nieuwe gaven,
genaden en inzichten om God, omwille
van het leven dat nooit een gewoonte
is, met een dankbaar hart te

BE49 7333 7333 7771
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Aansluitend receptie.

Directeur Radio Maria

Hoe deze adventskalender gebruiken?

Kerstkaarten
actie

Voor elke dag van de advent is er een
apart kadertje voorzien. Daarin vind
je een kernwoord, een psalmvers,
een korte aansporing en een gebed
gebaseerd op de liturgische teksten
van die dag. De kadertjes voor de
weekdagen kan u telkens rechts
op de achtereenvolgende pagina’s
terugvinden. Elke week van de advent
heeft een andere kleurtoon.

Kerstmis is het feest van
de vrede, omdat Christus
naar ons toe komt met zijn
vrede. Dit vervult ons met
grote vreugde. Die vrede en
vreugde wensen we graag aan
elkaar toe, zeker
in de periode
van Kerstmis en
Nieuwjaar.

De kaders voor de zondagen bevinden zich links bovenaan.
Voor elke zondag van de advent is er tevens een meditatietekst
voorzien van paus Franciscus of van emeritus paus Benedictus XVI.

Uit de ruime
kunstverzameling
die het moment
van de geboorte
van de Verlosser
uitbeelden kozen
we vijf werken
uit die Christus
centraal stellen.

De overige artikels geven uitleg bij de betekenis en de gebruiken
van de advent en de belangrijkste adventsfiguren: Jesaja, Johannes
de Doper, Sint-Jozef en de heilige maagd Maria.
Op de middenpagina’s vindt u als extra een
adventskalender om op te hangen of om u te helpen
de adventsperiode samen met de kinderen of
kleinkinderen te beleven.

RADIO MARIA

BE49 7333 7333 7771

De kerstkaarten
worden u
aangeboden per
pakketje van vijf
kerstkaarten voor
de prijs van 10 €.
Eén of meerdere
pakketjes
bestellen kan
telefonisch op het nummer
van Radio Maria:
016 41 47 47.
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Eerste zondag van de advent

Jezus ontvangen

Wees waakzaam
Heer onze God, wek in ons de bereidheid om klaar te staan voor de komst van
Christus. Laat uw Zoon, wanneer Hij komt en aanklopt, ons waakzaam vinden in
gebed, vol vreugde U lovend. Amen
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Diezelfde vreugde hoort bij de adventstijd,
waarin iedere dag een volgende stap is
op weg naar het feest van de geboorte van de Verlosser.

december

Weest dus waakzaam,
want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.

Ik was verheugd toen men mij zei:
wij gaan naar het huis van de Heer. (Ps 121)

Paus Benedictus XVI,
Angelustoespraak 28 november 2010

Vandaag op de Eerste Zondag van de Advent begint
de Kerk een nieuw kerkelijk jaar, een nieuwe weg van
het geloof, die enerzijds de gebeurtenissen van Jezus
Christus gedenkt en zich anderzijds opent voor de definitieve vervulling daarvan. En
juist vanuit dit tweeledig
perspectief leeft de
Adventstijd, waarbij zij zowel naar
de eerste komst
van de Zoon van
God kijkt, toen
Hij geboren werd
van de Maagd
Maria, als ook naar
Zijn glorierijke wederkomst, wanneer
Hij terug komt “om te
oordelen de levenden en
de doden”, zoals we in de
Geloofsbelijdenis zeggen. Op
dit fascinerende thema van de ‘verwachting’ wil ik graag kort ingaan, omdat het om een uiteindelijk diep menselijk
aspect gaat, waarbij het geloof, om zo te zeggen, één
wordt met ons leven en ons hart.
De verwachting, het wachten is een dimensie, die door
ons hele persoonlijke gezins- en sociale bestaan heen
gaat. De verwachting is iets dat in duizenden situaties zich voordoet, van de kleinste en banaalste tot de
belangrijkste, die ons geheel en al in beslag nemen.

Denken we hierbij o.a. aan het in verwachting zijn van
een kind bij een echtpaar; denken we aan een familielid of een vriend, die van verre gaat komen, om ons
te bezoeken; denken we aan de verwachting van een
jongere op de uitslag van
een beslissend tentamen of een sollicitatiegesprek; aan het
wachten in de affectieve betekenis van het woord
in de ontmoeting
van geliefden, bij
het wachten op
een antwoord op
een brief of op het
accepteren van vergeving.
Men kan zeggen dat de
mens leeft, zolang hij iets verwacht, zolang in zijn hart de hoop
levendig is. En aan zijn verwachtingen herkent men de mens: onze morele
en geestelijke ‘status’ kan daaraan afgemeten worden, wat wij verwachten, wat wij hopen.
Ieder van ons kan dus in het bijzonder in deze tijd,
waarbij wij ons op Kerstmis voorbereiden, vragen: ‘En
ik, wat verwacht ik? Waarnaar streeft mijn hart op dit
moment van mijn leven?’ en diezelfde vraag kan ook
op het vlak van de familie, de samenleving, het
land gesteld worden. ‘Welke gemeenschappelijke
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verwachting hebben we? Wat verenigt ons streven, wat hebben we
gemeenschappelijk?’ In deze tijd,
die voorafging aan de geboorte
van Jezus, was in Israël de verwachting op de Messias heel sterk,
dat wil zeggen van de Gezalfde,
een nakomeling van Koning David,
die het volk eindelijk van het morele en politieke juk zou bevrijden
en het rijk van God zou stichten.
Echter niemand had zich er een
voorstelling van gemaakt, dat de
Messias geboren zou worden uit
een eenvoudige maagd, zoals
Maria was, de verloofde van
Jozef, de rechtvaardige. Zelfs zij
had er nooit aan gedacht en
toch was in haar hart de
verwachting van de Heiland
zo groot, was haar geloof
en haar hoop zo brandend,
dat Hij in haar een waardige moeder kon vinden.
Verder had God zelf haar
voor alle tijden voorbereid.
Daarin is de geheimnisvolle
afspraak gelegen tussen
de verwachting van God en
die van Maria, het schepsel, dat ‘vol van genade’ en
geheel transparant voor het
plan van de liefde van de
Allerhoogste is.
Leren we van Haar, de vrouw
van de Advent, om alle dagen met een nieuwe geest
vorm te geven, met het gevoel van de diepe verwachting, die alleen het komen
van God kan vervullen.

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Neem alle zonden van mij weg, geef mij het geloof,
de nederigheid en de fijngevoeligheid
om U waardig te ontvangen in de H. Communie.
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december

Vredevorst

Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed. (Ps 72)

De advent is de tijd bij uitstek om vrede te vragen voor
de wereld. Christus is onze vrede en onze blijdschap.
“Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van
God genoemd worden” zegt Jezus in de ‘zaligsprekingen’.
Heer God, luister genadig naar ons bidden; reik uw hand aan hen die in verdrukking leven. Neem alle kwaad en
kleinmoedigheid van ons weg.

3

december

Genodigd

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden. (Ps 23)

De Heer nodigt ons aan zijn tafel. Hij richt een
gastmaal aan. Laat ons jubelen en ons verheugen
in de redding die Hij ons brengt.
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Heer God, wees met uw levenskracht
aanwezig, bereid ons op de komst van
Christus voor. Dan zullen wij waardig zijn
deel te nemen aan het gastmaal van het
december
eeuwig leven en het brood uit de hemel
te ontvangen dat Hij ons geeft. Amen
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Betekenis
van ‘advent’
en adventskrans
ADVENTUS

pr. A. Penne

We beginnen weer de advent, de periode van vier weken voor Kerstmis. Het woordje advent komt van het
Latijnse Adventus en dat betekent “de komst, er aan
komen”. Het is een tijd waarin we uitzien naar de komst
van God.
Als je advent zegt, dan denken de meeste mensen
onmiddellijk aan Kerstmis. Natuurlijk is dat niet verkeerd maar advent is meer dan ons voorbereiden
op Kerstmis, het Geboortefeest van onze Heer Jezus
Christus. Voorbereiden op het Geboortefeest is het eigenlijk pas echt vanaf 17 december. In de adventstijd
vóór 17 december ligt vooral de nadruk op: de Heer is
op komst. Eens komt de Heer terug, we verwachten als
christenen de terugkomst van Jezus Christus, op het
einde der tijden. Houd ik daar rekening mee en wat
betekent dat voor mij. Misschien laat die terugkomst
nog wel een tijd op zich wachten maar vroeg of
laat zullen we voor Hem komen te staan wanneer ons lichaam het begeeft en zullen we de
Heer ontmoeten, wat hebben we Hem dan
te bieden. Het wordt sterk verwoord in het
evangelies van de eerste zondag van de advent waar we Jezus horen zeggen: “Weest
dus waakzaam want gij weet niet op
welke dag uw Heer komt”. Op de tweede zondag van de advent horen we
de oproep van Johannes de Doper:
“Bereidt de weg van de Heer, maakt
zijn paden recht”.

JESAJA

De lezingen uit het Oude
Testament worden tijdens de hele adventsperiode hoofdzakelijk
uit het boek Jesaja genomen. Zijn naam betekent:
God redt. Jesaja klaagt het
volk aan dat leeft alsof het nooit
een verbond met God heeft aangegaan. “Een os kent
zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester, maar
Israël weet van niets.” (Jesaja 1, 3)

Jesaja spreekt over de ‘dag van de Heer, waarop hij niet
alleen zal straffen, maar ook redding zal brengen. Hij
vertelt over een rijk van vrede en kondigt de Messias
aan. “Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een
helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis, gaat een stralend licht op. Want een kind wordt
geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder
van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst.” (Jesaja 9, 1.5)
Tijdens de advent plaatsen we ons in de traditie van het
Godsvolk. We herdenken de komst van de Emmanuel,
God-met-ons en we zien uit naar de voltooiing van de
belofte bij de wederkomst van Christus.

KRANS

Het symbool bij uitstek van de advent is de adventskrans. Er is wellicht geen kerk of kapel meer te vinden
waar er in de advent geen adventskrans te vinden is.
Alles op en rond die krans heeft ons iets te vertellen
over wat de advent is.
Een adventskrans is natuurlijk rond. De ronde
vorm doet ons denken aan een ring, een trouwring, zonder begin of einde.
De God waarin we geloven
is een God van liefde en
trouw. Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn.
Hij geeft Zijn volk nooit op, Hij
geeft elk van ons nooit op. Daarom
heeft Hij Zijn Zoon naar ons
gestuurd.

KAARSEN

Op de adventskrans staan
vier kaarsen. De vier kaarsen verwijzen naar de vier
zondagen in de advent. Elke
zondag wordt er een kaars meer
aangestoken. Hoe dichter we bij
het Kerstfeest komen, hoe meer licht, teken van Gods
Licht dat in de wereld komt met Kerstmis. Jezus zal van
zichzelf ook zeggen dat Hij het Licht der wereld
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is. Wanneer de vier kaarsen aan
zijn, dan is het in de week daarop
Kerstmis. In het klein rituaal van
de Kerk lezen we dat “de vier kaarsen, die geleidelijk aangestoken
worden, zondag na zondag, tot het
hoogfeest van Kerstmis, de herinnering is aan de verschillende
etappes van de heilsgeschiedenis
vóór Christus en symbool van het
profetisch licht dat langzamerhand de nacht verlichtte van de
verwachting tot het opgaan van de
zon van de gerechtigheid”.

GROEN

De krans is gemaakt van groene
dennentakken. Die den trotseert
met zijn groene takken de winter.
Daar waar al het andere groen verdort en verdwijnt, blijft de groene
dennenboom. Het is een teken van
de hoop maar ook een teken van
de trouw van God.

Gehoorzaamheid
Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig,
eindeloos is zijn erbarmen! (Ps 118)
Wil je je leven op stevige grond bouwen, wil je een zekere
weg vinden naar het geluk, dan is het volbrengen van Gods
wil het kompas .

december

Geloof

LINT

Rond de takken van de adventskrans wordt een paars
lint gewikkeld. Dat paarse lint
verwijst naar de liturgische
kleur van de advent. De
gewaden van de priester
in de advent hebben de
paarse kleur. De paarse
kleur is de kleur van inkeer.
We maken het sober, we
bezinnen ons over God
die komende is, over de
betekenis dat God mens is
geworden in Jezus Christus.
Kan God ook in mijn
leven komen? Zijn
er obstakels
voor Hem
in mijn leven? Kan
het Kind
Jezus met
Kerstmis
ook in de
kribbe van
mijn hart gelegd worden?
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Heer, uw wil geschiede; niet wat ik wil telt, maar
moge geschieden wat U wilt. Dat is mijn sterkte,
mijn onwrikbare rots, dat is mijn veilige stut.

Vergeet niet
Radio Maria
te steunen
tijdens de
adventsperiode.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman. (Ps 27)

Het geloof is de grootste schat die we hebben, daarom
moeten we alles in het werk stellen om het te bewaren,
om het te beschermen tegen alles wat het schade kan
toebrengen en om het te doen toenemen.
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Heer, wij vragen U dat wij het verheven mysterie
van de geboorte van uw Zoon uit de
heilige Maagd met een oprecht geloof
belijden en steeds met eerbied vieren.

december

Goede Herder

Gebroken harten geneest Hij weer,
Hij heelt alle bloedende wonden. (Ps 147)

Jezus is de Goede Herder die door de profeten is
aangekondigd. Hij wordt door medelijden bewogen
als wij afgetobt zijn als schapen zonder herder.
Heer God, geef ons liefde,
waakzaamheid, wijsheid en heiligheid
om anderen te leiden. Geef dat wij nooit
gebrek hebben aan goede herders om
uw Kerk te leiden.

7

december
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Vol van genade

Tweede zondag van de advent

Bereidt de weg
God, Gij roept uw volk op de paden recht te maken en de weg te effenen
voor uw komst. Wij vragen U: laatonze bekering vruchten dragen; maak
ons waakzaamen vol ijver opdat uw Rijk zou komen.

Bij God is niets onmogelijk . Zoals ook bij Maria
ligt ook ons bestaan in Gods hand. In liefde heeft
Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door
Jezus Christus.
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december

Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.

Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt. (Ps 98)

Paus Franciscus,
Angelustoespraak 4 december 2016

Dierbare broeders en zusters, goedendag!
In het Evangelie van deze tweede zondag van de
Advent weerklinkt de uitnodiging van Johannes de
Doper: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij” (Mt. 3, 2). Met diezelfde woorden zal Jezus zijn
zending in Galilea beginnen; en dit is ook de
boodschap die de leerlingen zullen moeten uitdragen tijdens hun eerste missionaire ervaring.
Op die wijze stelt de evangelist Matteüs
Johannes voor als diegene die de weg
bereidt voor de Christus die komt
en de leerlingen als zij die de verkondiging van Jezus verder zetten. Het
gaat telkens om dezelfde blijde boodschap: het Rijk van God komt, meer nog, is nabij,
is midden onder ons! Dit is een heel belangrijk woord:
“Het Rijk van God is midden onder u”, zegt Jezus. En
Johannes kondigt aan wat Jezus later zal zeggen: “Het
Rijk van God is gekomen, is aangekomen, het is midden onder u”. Dat is de kernboodschap van elke christelijke missie. Als een missionaris, een christen, Jezus
gaat verkondigen, gaat hij geen zieltjes winnen, als
ware hij een supporter die meer aanhangers voor zijn
ploeg zoekt. Neen, hij gaat heel eenvoudig verkondigen: “Het Rijk van God is midden onder u!”. En zo bereidt de missionaris de weg voor Jezus die zijn volk
ontmoet.

Maar, wat is dat Rijk van God, dat Rijk der hemelen?
Het zijn synoniemen. Wij denken onmiddellijk aan iets
uit het hiernamaals: het eeuwig leven. Natuurlijk, dat
is waar, het Rijk van God strekt zich uit zonder grenzen,
verder dan het aardse leven, maar de mooie boodschap die Jezus brengt - en waarop Johannes
vooruitloopt – is dat we het Rijk van God
niet in de toekomst moeten verwachten: het is nabij gekomen, in zekere
zin is het al aanwezig en kunnen we
vanaf nu al zijn spirituele kracht ervaren. “Het Rijk van God is midden
onder u” zal Jezus zeggen. God komt
zijn heerschappij in onze geschiedenis vestigen, in het heden van elke
dag, in ons leven; en waar het met
geloof en nederigheid wordt onthaald,
bloeit de liefde, de vreugde en de vrede.
De voorwaarde om deel te gaan uitmaken van dat rijk
is een verandering van leven voltrekken, dat wil zeggen
ons bekeren, ons elke dag bekeren, een stap vooruit
elke dag... Het komt er op aan de gemakkelijke maar
misleidende wegen te verlaten van de afgoden van
deze wereld: het succes ten koste van alles, de macht
op de kap van de zwaksten, de dorst naar rijkdom, het
genot ten allen prijze. En, integendeel, de weg te bereiden voor de Heer die komt: Hij berooft ons niet van
onze vrijheid, maar schenkt ons het ware geluk.
Door de geboorte van Jezus in Betlehem, komt
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God zelf bij ons wonen om ons
te bevrijden van egoïsme, van de
zonde, van de corruptie, van houdingen die des duivels zijn: succes zoeken ten koste van alles; de
macht zoeken op de kap van de
zwaksten; dorsten naar rijkdom en
het genot zoeken ten allen prijze.
Kerstmis is een dag van grote
vreugde, ook uitwendig. Het is echter vooral een religieus gebeuren
waarvoor een spirituele voorbereiding nodig is. Laten we ons dan
in deze Adventstijd leiden door de
aansporing van de Doper: “Bereidt
de weg van de Heer, maakt zijn paden recht” (Mt. 3, 3). Wij bereiden
de weg van de Heer en maken zijn
paden recht, wanneer we ons geweten onderzoeken, wanneer we
ons gedrag bevragen om die zondige houdingen te verdrijven die
ik vermeld heb, die komen niet
van God: succes ten allen koste;
macht op de kap van de zwaksten; dorst naar rijkdom; genot
ten allen prijze.
De Maagd Maria helpt ons
bij de voorbereiding op de
ontmoeting met die steeds
– grotere - Liefde, die door
Jezus wordt gebracht en die
zich op Kerstnacht heel klein
heeft gemaakt, als een zaadje dat in de aarde valt. Jezus
is dat zaad: het zaad van het
Rijk van God.

Heer God, genees in ons de wonden die het kwaad
aan ons heeft toegebracht en waarvoor Gij de heilige Maagd Maria hebt gevrijwaard door het voorrecht van haar onbevlekte ontvangenis.
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december

Verdwaald

Hij zal zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen. (Jesaja 40, 11)

God is meer met ons begaan dan een herder bezorgd is
voor zijn schapen. Een verdwaald schaap is het risico waard
om de rest van de kudde alleen te laten.
Heer God, Gij hebt uw Zoon gezonden om te
redden wat verloren was, wil ons vergeven, en
al verdienen wij het niet, kom tot ons in uw
barmhartigheid.

10
december

Uitgeput

De Heer is barmhartig en welgezind,
Hij vergeldt ons niet onze schuld. (Ps 13)

De liturgie van de advent toont ons Christus, zacht
en nederig, opdat we met eenvoud naar Hem
toegaan.
Heer God, leer ons Jezus in zijn
zachtmoedigheid navolgen en zo een
medicijn vinden voor onze boosheid,
ons ongeduld en ons gebrek aan
hartelijkheid en begrip.

11
december
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O Maagd, gezegend,
ja boven allen gezegend, door
de zegen die gij hebt ontvangen, wordt al wat bestaat gezegend, niet alleen het schepsel
door zijn Schepper, maar ook
de Schepper door zijn schepsel!
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O vrouwe, vol, ja overvol van genade! Zie, wat overvloeit van uw
genade-volheid, is een regen
van genade voor ieder schepsel, dat aldus verjongt tot leven
komt.

Wees waakzaam
,w

Maria
Onbevlekt
Ontvangen

Matteüs 24, 37-44
Lucas 1, 39-56

God heeft zijn eigen Zoon, die
Hij alleen uit zijn liefde als zijn
gelijke had voortgebracht en
die Hij als zichzelf beminde, aan
Maria geschonken.
Uit Maria heeft Hij zich een zoon
verwekt, niet een andere, maar
dezelfde: van nature moest Hij
één en dezelfde zoon van God
en Maria te zamen zijn.
Heel de schepping is door God
geschapen, maar God zelf is uit
Maria geboren. God heeft alles
geschapen, maar Maria heeft
God ter wereld gebracht. God
die alles heeft gemaakt, heeft
uit Maria zichzelf gemaakt. En
zo heeft Hij alles wat Hij eerst
gemaakt had, terug nieuw gemaakt. Hij die alles uit het niets
kon maken, heeft zijn geschonden schepping niet nieuw willen maken zonder eerst zelf
zoon van Maria te worden.
Uit de geschriften van de heilige
Anselmus, bisschop van Canterbury
(† 1109)
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Lucas 2, 1-14

WEEK 1

Matteüs 3, 1-12
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Streep de woorden af in het rooster en schrijf
de overgebleven letters over in de vakjes
hieronder om de oplossing te vinden!

ADVENT
BOODSCHAP
EMMANUEL
ENGEL
EZEL
HERDER
JOZEF
KAARS
KERSTMIS
KOMST
Oplossing

KRANS
KRIBBE
MARIA
MIRRE
MARIA
OS
REDDER
SCHAAP
STAL

19

17

18

16

15

13

14

20

22
1

10

23

21

24
2

12
11

3
4

5

6

7

9
8

Kleur iedere dag één vakje in op de adventskalender nadat je de opdracht hebt
uitgevoerd. Ga op weg naar Kerstmis om aan te komen bij Jezus in de stal.

of een zieke 15) 3de adventszondag: steek de derde kaars aan bij de adventskrans of kleur de derde kaars op de vorige pagina.

1) 1ste adventszondag: Steek de eerste kaars aan bij de adventskrans of kleur de eerste kaars op de vorige pagina. 2) Bid een

16) Ik ben vandaag een lichtje: ik verdraag moeilijkheden met de glimlach. 17) Goud voor Koning Jezus: ik breng versiering aan

weesgegroetje. 3) Gehoorzaam zoals de schaapjes luisteren naar de herder. 4) Wees zoals een engel en help iemand. 5) Ruim

bij de kerststal. 18) Ook de ezel was aanwezig bij Jezus in de stal: maak vandaag weer even tijd om bij Jezus te zijn. 19) Een

je kamer op en breng een kerstversiering aan. 6) Sinterklaas: dank God voor alles wat Hij je geeft en dank je ouders. 7) Laat

kerstboom met cadeautjes: bedenk welk cadeautje je kan geven of welke hulp je kan aanbieden om de mensen om je heen

anderen schitteren en geef een complimentje 8) 2 adventszondag: steek de tweede kaars aan bij de adventskrans of kleur

blij te maken. 20) Jezus is de Koning: bid Jezus voor de armen en de zieken. 21) Mirre (zalf die goed ruikt) voor Jezus: troost

de tweede kaars op de vorige pagina. 9) Feest van de Onbevlekte ontvangenis van de H. Maagd Maria: bid 3 weesgegroetjes.

iemand die verdriet heeft. 22) 4de adventszondag: steek de vierde kaars aan bij de adventskrans of kleur de vierde kaars op

10) De Goede Herder gaat op zoek naar het verloren schaap: vraag vergiffenis als je iemand hebt gekwetst. 11) De os was bij

de vorige pagina. 23) Wierook: Jezus komt van God. Breng een offertje voor Jezus. 24) Morgen is het kerksmis: toon Jezus dat

Jezus in de stal: maak vandaag even tijd om bij Jezus te zijn. 12) Maak het stalletje van kerstmis klaar bij de kerstboom of knut-

je klaar bent Hem te ontvangen met een gebedje, een kaars, een bezoekje, een vriendelijk woord....

de

sel een kerststal 13) Bid een Onzevader 14) Breng een bezoekje bij een eenzame

Help
Radio Maria
om de
BLIJDE BOODSCHAP
te blijven
verkondigen.

Schaduwpuzzel
Welke schaduw komt overeen met de tekening?

1.

c
A
B

D

2.

A

B
c

Letterspel: Zet de letters in de juiste volgorde!

Pauli, het schaap en herder Florian
Herder Florian is een
goede herder. Hij houdt
veel van de schapen
en brengt hen telkens
veilig naar de stal.
Pauli is een ondeugend
schaapje en is toch
zoek geraakt. Kan jij de
herder helpen om Pauli
terug naar de stal te
brengen?

D

Akathist van onze koningin Maria,
altijd maagd en moeder van God.
Maria, gij spreekt voor ons ten beste,
gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o moeder van God
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

2. Bewust was zich Maria haar reinheid
en daarom sprak zij onomwonden tot Gabriël:
“O hoe wonderbaar is mij uw woord,
hoe ondoorgrondelijk.
Gij verkondigt dat de maagd moeder wordt.
En gij jubelt voor God: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!”

1. Als gezant van de hemel werd een aartsengel
tot de moeder Gods gezonden
om de blijde boodschap te verkondigen.
Toen aanschouwde hij, o Heer
uw menswording en riep in opperste verbazing
met zijn hemelse stem:

3. Gericht op de kennis die niet de kennen is,
zei de Maagd tot de gezant van de Heer:
“Zeg mij: hoe zal dit geschieden?
Dat ik uit mijn maagdelijke schoot een Zoon zal baren?”
Maar de engel sprak haar toe met deze woorden:

Verheug u, uit wie de vreugd zal verschijnen.
Verheug u, door wie de vloek zal verdwijnen.
Verheug u, gij richt de gevallen Adam weer op.
Verheug u, vertroosting voor de tranen van Eva.
Verheug u, gij gaat al ons denken te boven.
Verheug u, diepte, onpeilbaar voor het engelenoog.
Verheug u, want de troon van de koning zijt gij.
Verheug u, want gij draagt de drager der wereld.
Verheug u, ster, die de Zon doet verschijnen.
Verheug u, schoot waarin God nederdaalt.
Verheug u: door u wordt de schepping vernieuwd.
Verheug u: door u wordt de Schepper een kind.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

Verheug u, ingewijde in een onzegbaar mysterie.
Verheug u, bewaarster van een door God verzegeld geheim.
Verheug u, Christus’ wonderen beginnen in u.
Verheug u, gij bevat de kern van zijn lering.
Verheug u, hemelladder waarlangs God tot ons afdaalt.
Verheug u, brug die aardbewoners in de hemel geleidt.
Verheug u, bron van verbazing der engelen.
Verheug u, gij doorbreekt de macht van de duivels.
Verheug u, op onuitsprekelijke wijze baart gij het Licht.
Verheug u, die niemand dit wonder laat zien.
Verheug u, de wijsheid der wijzen gaat gij te boven.
Verheug u: gij verdiept ons eenvoudig geloof.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!
(vervolg op p. 17)
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JESAJA

(vervolg van p. 15)

4. Door Gods kracht overschaduwd
heeft de Maagd ontvangen,
hoewel zij nooit door een man
werd benaderd.
Haar moederschoot werd een
vruchtbare akker
En allen die verlossing willen
oogsten naderen en zingen luid:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!

Een profeet van boete en bekering.

‘Jesaja’ betekent in het Nederlands ‘De Heer
is verlossing’. Te midden van de dreiging
van oorlog en agressie, spoort de profeet
Jesaja aan om te vertrouwen op de Heer.
Geen mens kan verlossing brengen. Enkel
de Heer is Verlosser, Heerser en Koning.
“In rust en berouw ligt uw redding,in geduld
en vertrouwen ligt uw kracht.’ (Jes. 30,15)
Een terugkeer naar de Heer is broodnodig
wil men van de Heer ook heil en verlossing
verwachten. Daarom klaagt Jesaja sociaal
onrecht aan, de verkrachting van de wet en
de schijnheilige beleving van de cultus.

Een profeet van verlossing.

De komst van de Messias doet een nieuwe
tijdperk aanbreken waarin gerechtigheid
zal triomferen. Een tijdperk waarin vrede zal
heersen en heel de schepping tot harmonie
zal komen.
“De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje, het kalf
en de leeuw weiden samen: een kleine jongen kan ze hoeden. De koe en berin sluitenvriendschap, hun jongen liggen bijeen. De
leeuw eet haksel als het rund, de zuigeling
speelt bij het hol van de adder, het kind
strekt zijn hand uit naar het nest van de
slang. Niemand doet nog kwaad of handelt
nog verderfelijk op heel mijn heilige berg.”
(Jes. 11,6-9).

JOHANNES de Doper
Niemand groter: de bode van de Heer.

Een betere omschrijving dan dewelke Jezus zelf van
Johannes De Doper geeft, is er niet:
Voorwaar, Ik zeg u: Onder wie uit vrouwen geboren zijn,
is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de
Doper.
(Matteüs 11,11)
Johannes De Doper is niet de minste. Hij wordt door de
vroege Kerk herkend als de profeet die aangekondigd
werd door Jesaja: Een stem van iemand die roept in de
woestijn:
‘Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht!’
(Lucas 3, 4)
Op dat moment had Israël al 400 jaar geen profeten meer gekend. De verbanning naar Babylon was
voorbij en (een deel van) het volk teruggekeerd naar
Jeruzalem, maar de band met God leek niet helemaal
hersteld. Het volk wachtte op wat de profeet Maleachi
(3,1-2) had aangekondigd:
Zie, ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen.
Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt, de bode van het verbond,
naar wie gij met vreugde uitziet.
Johannes De Doper is die langverwachte bode. Hij
doorbreekt de stilte, al roepend in de woestijn.

Ik ben niet waardig

“Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker
is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen
los te maken. Hij zal u dopen met de heilige Geest en
met vuur.”
Volgens Gods plan doopte hij in het water van de
Jordaan de Heiland zelf van de wereld (vgl. Mat. 3,
13-16). Zijn leerlingen wees hij Jezus aan als het “Lam
Gods” (Joh. 1, 29), als de “Zoon van God” (Joh. 1, 34),
als de bruidegom van de nieuwe Messiaanse gemeenschap (vgl. Joh. 3, 28-30).
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5. En de maagd spoedde zich naar
Elisabeth
nadat zij in haar moederschoot
God had ontvangen.
Het kind in de schoot van Elisabeth
sprong vol vreugde op alsof het
zelf Gods moeder begroette:
Verheug u, rank van een
onsterfelijke stam;
Verheug u, gij draagt de vrucht die
nimmer vergaat.
Verheug u, gij voedt Hem die alle
leven verzadigt.
Verheug u, gij schenkt het leven
aan Hem die ons maakte.
Verheug u, weelde van de
ontferming van God.
Verheug u, tafel die overvloeit van
Gods rijke genade.
Verheug u, gij geeft ons lichaam
weer kracht.
Verheug u, gij bereidt onze ziel
een veilige haven.
Verheug u, heerlijk geurende
wierook van voorspraak.
Verheug u, die heel de wereld
redt door gebed.
Verheug u, Gods welbehagen
voor wie moeten sterven.
Verheug u,
die de stervelingen moed
geeft bij God.
Wees gegroet, moeder Gods,
o Maria altijd maagd!

Wees maar niet bang
De Heer is bezorgd voor iedere mens
barmhartig voor al wat Hij maakte. (Ps 145)
Ik help u, zegt de Heer. Wij kunnen bergen verzetten als wij
blijven rekenen op de Heer en in Hem blijven geloven. Laten
wij nooit opgeven of de moed verliezen.
God, geef dat allen die vandaag de heilige
Maagd van Guadalupe aanroepen, met
een levendiger geloof de vooruitgang van
de volkeren nastreven op de wegen van
gerechtigheid en vrede.

12
december

Wijsheid

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd. (Ps 1)

Onze successen, het menselijk geluk dat wij nastreven,
zonder de wijsheid van God is het als kaf dat wegwaait
met de wind. Menselijke beweegredenen kunnen ons lauw
maken in het volbrengen van Gods wil.
Almachtige God, leer ons trouw te zijn en
gereed te staan met een welvoorziene lamp,
bereid om bij het eerste teken de Heiland
haastig tegemoet te gaan.

13
december

Vuur

Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan. (Ps 80)

Vaak moeten we toegeven dat door onze lauwheid,
ons geloof verzwakt is, het vuur verdwenen is uit
onze liefde en we verder leven met weinig hoop.
Heer, laat de dageraad van uw glorie
aanbreken over ons. Verdrijf uit ons
wat nacht en duister is. Ontvlam ons
door uw liefde opdat wij klaar staan
op de dag van uw komst.

14
december
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pervlakkige vreugde, ze raakt de
diepte van wie zich aan God toevertrouwt en op Hem vertrouwt.

Derde zondag van de advent

Verheugt u!
Heer onze God, maak ons ontvankelijk voor de vreugde van
uw komst en laat ons steeds weer vol blijdschap de geboorte
vieren van Christus Jezus onze Heer.

15

december

Hij heeft mij gezonden om aan armen de
Blijde Boodschap te brengen.

Paus Franciscus,
Angelustoespraak 15 december 2013

Geliefde broeders en zusters, goede dag!
Vandaag is het de derde zondag van de Advent, ook
zondag Gaudete genoemd, zondag van de vreugde.
In de liturgie klinkt herhaaldelijk de uitnodiging om zich te
verblijden, om zich te verheugen,
waarom? Omdat de Heer nabij is.
Kerstmis is dichtbij. De christelijke
boodschap wordt ‘evangelie’ genoemd,
‘blijde boodschap’, aankondiging van vreugde voor heel het volk. De Kerk is geen toevluchtsoord voor trieste mensen, de Kerk is het huis van
de vreugde! Zij die bedroefd zijn vinden in haar
de vreugde, vinden in haar de ware vreugde!
De vreugde van het Evangelie is echter niet gelijk welke vreugde. Ze vindt haar reden in het
zich aanvaard en bemind weten door God. Zoals
de profeet Jesaja ons vandaag in herinnering
brengt, is God Diegene die ons komt redden en
in het bijzonder hulp biedt aan de verdwaalden van hart. Zijn komst onder ons versterkt,
maakt stevig, geeft moed, doet de woestijn en
de steppe – dat wil zeggen ons verdorde leven - juichen en bloeien. En wanneer wordt ons leven onvruchtbaar? Wanneer het zonder het Woord van
God en zonder zijn Geest van liefde valt. Hoe
groot onze grenzen en onze verwarringen ook zijn,
het is ons niet toegestaan lamlendig en wankel te

zijn tegenover de moeilijkheden en tegenover onze
eigen zwakheden. Integendeel, we worden uitgenodigd de slappe handen sterk te maken en aan knikkende knieën kracht te geven, moed te hebben en
niet te vrezen want onze
God toont ons steeds de
grootheid van zijn barmhartigheid. Hij geeft ons de
kracht om verder te gaan. Hij
is altijd bij ons om ons te helpen vooruit te gaan. Het is een God
die ons alle goeds wenst, ons bemint en
daarom met ons is, om ons te helpen, ons
sterk te maken en verder te gaan. Wees
moedig! Steeds vooruit! Dank zij zijn hulp
kunnen we telkens opnieuw beginnen.
Hoe? Opnieuw beginnen? Iemand kan
mij zeggen: “Neen, Vader, ik heb zo veel
gefaald… Ik ben een groot zondaar, een
grote zondares… Ik kan niet opnieuw
beginnen!”. Je vergist je. Jij kan opnieuw
beginnen! Waarom? Omdat Hij je verwacht, Hij is dicht bij je, Hij houdt van
je, Hij is barmhartig, Hij schenkt je vergiffenis, Hij geeft je de kracht om opnieuw te
beginnen! Aan allen! We zijn dus in staat de
ogen opnieuw te openen, droefheid en tranen te overwinnen en een nieuw lied aan
te heffen. En deze vreugde overleeft ook de
beproevingen en het lijden want het is geen op-
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De christelijke vreugde, zoals de
hoop, heeft haar grondslag in de
trouw van God, in de zekerheid
dat Hij altijd zijn beloften getrouw is. Hen die de weg bijster
zijn en ontmoedigd zijn, spoort
de profeet Jesaja aan zich toe te
vertrouwen aan de trouw van de
Heer want zijn redding zal weldra in hun leven doorbreken. Zij
die Jezus op hun weg hebben
ontmoet, ervaren in hun hart
een rust en een vreugde waarvan niets en niemand hen kan
beroven. Onze vreugde is Jezus
Christus, zijn trouwe onuitputtelijke liefde! Daarom, wanneer
een christen triest wordt, betekent het dat hij zich van Jezus
verwijderd heeft. Maar dan mag
je hem niet alleen laten! We
moeten voor hem bidden, en
hem de warmte van de gemeenschap laten ervaren.
De Maagd Maria helpt ons
om de pas naar Betlehem
te versnellen om het Kind
te ontmoeten dat voor ons
geboren is, voor de redding
en de vreugde van alle mensen. Aan haar zei de Engel:
“Verheug u, Begenadigde, de
Heer is met u” (Lc. 1, 28). Zij verkrijge voor ons dat we de vreugde
van het Evangelie mogen beleven
in het gezin, op het werk, in de
parochie en in elk milieu. Een innige vreugde, ontstaan uit verwondering en rust. Een vreugde
zoals een moeder ervaart wanneer ze naar haar pas geboren
kind kijkt en voelt dat het een
geschenk van God is, een wonder
waarvoor je alleen dankbaar kan
zijn!

Een ster uit Jacob
De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst hij zondaars de weg. (Ps 25)

Als de wind van de verleiding gaat waaien, als je stoot
tegen de rotsen van beproeving. Je ambities je als golven
overspoelen, en je hartstocht als een vuur in je oplaait: zie
op naar de ster, zij die je geleidt. Roep tot Maria, op je weg.
God, Gij zijt de goedheid zelf, luister naar ons
bidden. Verdrijf al wat schaduw op ons leven
werpt; open onze ogen voor het licht van uw
genade, voor de komst van Christus Jezus,
onze Heer.

16
december

O Wijsheid

Van Juda zal de scepter niet wijken,
totdat hij verschijnt die hem dragen mag: hem zijn de
volken gehoorzaam. (Genesis 49, 10)

Jozef, als echtgenoot van Maria, was de wettelijke
vader van Jezus met de taken van een echte vader.
Laten we het voornemen maken Kerstmis te beleven
dicht bij sint-Jozef: een zo onopvallende en tegelijk bevoorrechte plaats.
O Wijsheid, voortgekomen uit de mond
van de Allerhoogste; Gij doordringt
alle dingen met mildheid en kracht.
Kom nu en wijs ons uw wegen.

17
december

O Adonaï

Geprezen zij zijn heilige Naam,
zijn glorie vervulle de aarde. (Ps 72)

De maagdelijkheid en het apostolisch celibaat zijn niet in
tegenspraak met het huwelijk, maar zij veronderstellen en
bevestigen het. Laten wij allen ons hart onverdeeld aan de
Heer overleveren als een levende, heilige offergave.
O Adonaï, Heer 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.

18
december

19

De O-antifonen van de kerstnoveen
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 …
Een verwijzing naar diezelfde aanroepingen vinden we in het bekende adventslied ‘O kom, o kom
Immanuël’ (Zingt Jubilate, nr. 121), waarvan de oorspronkelijke melodie uit een 12de eeuws Frans
missaal komt en waarvoor de dichter-theoloog
Willem Barnard de Nederlandse tekst schreef. Zes
van de zeven aloude aanroepingen vinden we erin
terug.

O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israel,
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam, o Heer.
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel.

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.

Steun
Radio Maria
om haar
missie
te volbrengen.

O kom, Gij wortel Isai,
verlos ons van de tyrannie,
van alle goden dezer eeuw,
o Herder, sla de boze leeuw!
O kom, o kom, Gij Orient,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
O kom, Gij sleutel Davids, kom,
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
O kom, die onze Koning zijt,
in wolk en vuur en majesteit,
Adonai, die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht!
O kom, die onze Koning zijt,
in wolk een vuur en majesteit.
O Adonaï, die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
bron: kerknet

Hymnen
tot Maria,
Theotokos
In de liturgische kalenders van
het christelijke oosten concentreert de aandacht zich op de
voorbereiding op de komst van
de Heer in het mysterie van de
Moeder Gods. Voor het oosten
zijn alle Maria-mysteries christologische mysteries, d.w.z. zij
verwijzen naar het mysterie van
onze redding in Christus. Zo zingt
men in de koptische ritus gedurende deze tijd de lof van Maria
in de Theotokia, dit zijn hymnen
tot Maria, moeder van God (theotokos); in het syrische oosten
wordt de adventstijd ‘Subbara’,
ofwel ‘Aankondiging’ genoemd
om zo zijn mariale karakter te onderstrepen. In de byzantijnse ritus bereidt men zich op Kerstmis
voor met een groeiende reeks
feesten en mariale gezangen.

Maria,
lichtende ster
Op het Amerikaanse continent
viert men bij de nadering van
Kerstmis het feest van OnzeLieve-Vrouw van Guadeloupe (12
december), dat gepaard gaat met
veelvuldige volkse manifestaties
en dat de juiste gesteldheid om
de Heiland te ontvangen zeer bevordert: Maria - ’nauw verbonden
met de opkomst van de Kerk in
Amerika – was de lichtende ster
die de verkondiging van Christus,
de Heiland, aan de kinderen van
deze volkeren verlichtte’.
Bron: Directorium over
volksvroomheid en liturgie.
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O Wortel van Jesse

Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte. (Ps 71)

Een kind valt vaak, maar staat meteen terug op. Laten wij
als kinderen naar het feest van kerstmis gaan. Blij, onbevangen en met een altijd weer jonge liefde terwijl we
onze zwakten als middelen tot heiliging zien.

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.

19
december

O Sleutel van David
Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan. (Ps 24)

Laten we de adventsdagen doorbrengen met de geest
van dienstvaardigheid als Maria, steeds meer bewust
van het voortdurend kloppen van de Heer op de
deur van ons hart.

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.
december
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O Dageraad

Daarom is Hij de vreugd van ons hart,
zijn heilige Naam onze toevlucht. (Ps 80)

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Een edelmoedig
mens is in staat tot iets aardigs, tot begrip, materiële hulp...
en eist niet bemind, begrepen, geholpen te worden.

O Dageraad, afglans van het eeuwig licht en
Zon der gerechtigheid. Kom nu en verlicht hen
die in duisternis leven, die gezeten zijn in de
schaduw van de dood.

21
december
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Sint JOZEF

Vierde zondag van de advent

Kom Emmanuel
Dauwt, hemelen, uit den hoge; wolken, laat als een regen
de Gerechte neerdalen; aarde, open u om de Verlosser
voort te brengen.

Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen
Hij toont hen de waarde van zijn verbond. (Ps 25)

Als we ons laten zuiveren, ons onthechten van wat we
bezitten, van ons aanzien, dan zal de Heer ons hart zuiver
en wagenwijd open aantreffen als Hij in de kerstnacht naar
ons toekomt.
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van Hem die de profetieën zal
vervullen en de tempel van het
heil opent.

Paus Benedictus XVI
Angelustoespraak 19 december 2010

Op deze vierde zondag van de Advent vertelt het
Evangelie volgens Mattheus ons over de geboorte
van Jezus vanuit het standpunt van de heilige Jozef.
Hij was verloofd met Maria, die “voordat zij gingen
samenwonen, zwanger was van de Heilige Geest.”
(Mt. 1, 18) De Zoon van God wordt mens in de schoot
van een maagd en brengt hiermee een oude profetie
in vervulling. (Jes. 7, 14) Dit geheim toont zowel de
liefde, de wijsheid als de macht
van God ten gunste van de
mensheid die gewond is door
de zonde. De Heilige Jozef wordt
voorgesteld als een ‘rechtschapen
man’, (Mt. 1, 19) trouw aan de
wet van God, bereid om Zijn wil
te volbrengen. Daarom treedt
hij binnen in het mysterie van de Menswording
nadat een engel van
de Heer, die hem verscheen in een droom,
hem meldt: “Jozef, zoon
van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw,
tot u te nemen; het kind in
haar schoot is van
de heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk
redden uit hun zonden.” (Mt. 1, 20-21) Hij geeft het
idee om in het geheim van Maria te scheiden op en
neemt haar tot zich want nu zien zijn ogen in haar
het werk van God.
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O Emmanuel, onze wetgever en koning,
verwachting der volkeren en hun Verlosser.
Kom nu en red ons, Heer, onze God.

december

Zie de jonge vrouw zal een zoon baren
en zij zal hem noemen ‘Emmanuel’,
God-met- ons.

O Emmanuel

Sint Ambrosius merkt hierbij op dat “in Jozef de
beminnenswaardigheid en de figuur van de rechtvaardige was om zo zijn kwaliteit als getuige nog
waardiger te maken”. Hij – zo vervolgt Ambrosius –
“zou de tempel van de Heilige Geest, de Moeder van
de Heer,
de schoot die vruchtbaar was geworden door het mysterie, niet
hebben kunnen besmetten”.
Alhoewel hij zich ontdaan
had gevoeld, handelt
Jozef “zoals de engel
van de Heer hem had
opgedragen”, in de zekerheid dat hij een juiste taak
volbrengt. Ook door de naam
‘Jezus’ te geven aan dit Kind dat
heerst over geheel het universum,
schaart Jozef zich in de rij van nederige en trouwe dienaars, gelijkend
op de engelen en de profeten, de
martelaren en de apostelen – zoals het
bezongen wordt in oude oosterse hymnen. Door getuigenis af te leggen van de
maagdelijkheid van Maria, van het gratuite
handelen van God en door het aardse leven van de
Messias te beschermen verkondigt Jozef het wonder
van de Heer. Laten we dus de wettige vader van Jezus
vereren want in hem toont zich de nieuwe mens, die
met vertrouwen en moed naar de toekomst kijkt en
niet zijn eigen project volgt maar zich geheel
toevertrouwt aan de oneindige barmhartigheid
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Geliefde vrienden, ik wens alle
priesters toe te vertrouwen aan
Sint Jozef, de universele patroon
van de Kerk en hen aan te sporen
‘aan de christengelovigen en aan
geheel de wereld eenvoudig en
dag na dag het woord en de daden van Christus te brengen’.
Moge ons leven steeds meer in
eenklank zijn met de persoon van
Jezus. Want Hij “die het Woord is
neemt nu zelf een lichaam aan,
Hij komt van God als mens en
trekt het gehele menselijke bestaan naar zich toe en brengt dit
bestaan tot in het Woord van
God”.
Roepen wij met vertrouwen de Maagd Maria
aan, die vol van genade is en “getooid met
God” opdat bij het
naderende Kerstmis
onze ogen zich mogen openen en Jezus
mogen zien en het
hart zich moge verheugen in deze wonderlijke ontmoeting
van liefde.

december

O Koning der Volken
Geprezen zij de Heer, Israëls God,
want genadig zag Hij neer en verloste zijn volk. (Lc 1, 67)

Laat er geen dag voorbijgaan zonder gebed. Het verschaft
licht om de dingen van ons leven vanuit God te zien, het
maakt ons nederig en vervult ons met dankbaarheid en
vreugde.
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Wanneer de zon is opgegaan, zult gij de
Koning der koningen zien uitgaan van
de Vader, als een bruidegom die uit de
bruidskamer treedt.

december

Eer aan God

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. (Ps 96)

Venite adoremus. Kom, laten we samenkomen bij
Jezus, om stil te worden en Hem te aanbidden,
want we hebben Hem allemaal nodig.

Heden is Christus geboren, heden de Verlosser verschenen. Heden zingen de engelen
op aarde, is er bij de aartsengelen
vreugde, heden juichen wij, Gods kinderen:
Eer aan God in den hoge, alleluia, alleluia.

25
december
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Het eeuwige Woord,
voor alle tijden geboren uit de Vader,
heeft zichzelf ontledigd
en is heden voor ons mens geworden.

