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Steek een kaarsje aan en ga er even rustig voor zitten 
 

 
 

ADVENT 
Een krans van takken en draden 

Traditioneel wordt op de eerste dag van de Advent, de adventskrans opgehangen en 
wordt plechtig de eerste van de vier kaarsen opgestoken. De krans wordt meestal 
gemaakt van groene sparrentakken, als teken van hoop in steeds donker wordende 
dagen. Door de takken heen kunnen ook verschillende draden geweven worden die 
een belangrijke rol spelen in ons leven. Een televisiekabel, een feestslinger, 
prikkeldraad, klimop, een rode draad. 
Twijgen vertellen van onze buigzaamheid, onze meegaandheid, maar ook van de 
veerkracht om na teleurstellingen verder te gaan. 
De televisiekabel verbindt ons met de buitenwereld. 
De glimmende slinger is onze aandacht voor het uiterlijk en onze behoefte af en toe 
een heerlijk feest te vieren. 
We schermen ons af met prikkeldraad; we raken geïrriteerd of hebben geen zin in 
gewetensvragen. 
Onze onzekerheid weten we op te lossen door ons als klimop vast te hechten aan een 
muur. 
Een krans draait in het rond, zonder begin en einde. Wat is de betekenis van dit 
bestaan? Loopt er nog ergens een rode draad die ons vertelt waartoe het allemaal 
leidt? 
Een kaars op de krans wordt aangestoken. Hij werpt een ander licht op de zaak. Er 
komt een nieuw verhaal binnen. Hij zou alles weleens in een ander daglicht kunnen 
plaatsen. Een nieuwe levensdraad wordt zichtbaar, een nieuwe twijg aan een oude  
stronk. 

Zonder aarzeling 
Volg je intuïtie en het is meestal goed, volg de stem van je hart! Op school wordt het 
leerlingen dikwijls voorgehouden: het eerste antwoord dat in je opkomt, is vaak het 
beste. Te lang nadenken vergroot nogal eens de twijfel. Een spontane reactie pakt in 
veel gevallen nog niet zo verkeerd uit. 
Jezus roept een paar mannen die de kost verdienen als vissers. Andreas is een van 
hen, de broer van Simon Petrus. ‘Kom achter Mij aan, en ik zal jullie tot vissers van 
mensen maken”.  
Ze worden aangesproken op hun identiteit, op datgene waar ze altijd al goed in 
waren: hun leven als vissers. Ze hebben maar weinig tijd nodig om te reageren. 
Zonder enige aarzeling laten ze hun netten achter en gaan achter Jezus aan. Zouden 
ze ook dat gedaan hebben wanneer ze niet hun intuïtie en hun hart gevolgd hadden? 



Gebed: Barmhartige God, Vader in de hemel, 
  U omgeeft ons met liefde en goedheid  

en alles wat ons leven verrijkt, komt voort uit uw hand. 
Wij bidden U dat ook wij de roepstem mogen verstaan van uw Zoon 
Jezus en dat wij ons aan de apostel Andreas kunnen spiegelen, 
die zonder te aarzelen volgeling van Jezus werd. 
Geef ons daartoe de moed en de kracht, 
vandaag en alle dagen die U ons geeft. 
Amen. 
 

Lezing uit het Evangelie volgens Matteüs 4, 18-22 

Toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt 
en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 
Hij zei tegen hen: ’Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 
Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. 
Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn 
broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de 
netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en 
volgden hem. 
 
Uitleg 

Er is een stem die roept, die kun je horen. 
We mogen hopen dat het ons ook overkomt, net als de leerlingen van Jezus. 
Dat we geroepen worden, weggehaald uit ons eigen kringetje. 
Uit onze angst misschien, uit onze eenzaamheid, uit gevangenschap en 
onderdrukking. 
Dat we opengaan en meegaan met iets dat van buiten komt en wat écht belangrijk is 
om voor te leven, de moeite waard. 
Jezus roept zijn leerlingen, één voor één. En zo roept Hij ook ons, één voor één bij 
onze naam. 
Maar je wordt nooit alleen geroepen. Je wordt één voor één samen geroepen. 
Je mag elkaar bij de hand houden, zodat je het beter aankunt. 
Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes komen samen achter hun netten en boten 
vandaan en gaan met Jezus mee, samen. 
En de profeet Jesaja zegt het nog sterker: 
Het is een volk dat op weg gaat, 
Een heel volk dat een licht ziet en daar achter aan durft te gaan, samen. 
 
Stilte 

Vissers 
en 

mensenvissers 
-althans zij die hun beroep aan het meer van Galilea leerden- 

weten hoe ze moeten schiften 
 

Het best van de vangst nemen ze mee 
Het kleine gooien ze terug in zee 

en gunnen dit de tijd om te groeien. 
 

 



Voorbede  

God, hemelse Vader, 
die ons net als de apostel Andreas in uw dienst wilt nemen, 
wij bidden U: 
 
 Voor mensen die scherp luisteren naar uw Zoon Jezus en eenmaal geroepen 

Hem ook gaan volgen op zijn weg: dat zij juist daarin voor zichzelf het geluk 
vinden…… 

 Voor allen die als de apostel Andreas geroepen worden om in allerlei situaties 
mensen op te vissen uit het water; dat zij daarvoor steeds weer nieuwe moed 
vinden…….. 

 Voor mensen die zich gewantrouwd en miskend voelen, die zich niet bevestigd 
weten bij het inzetten van hun gaven en mogelijkheden; dat zij niet verbitterd 
raken, maar hoopvol gestemd blijven……… 
 

God, Vader in de hemel, 
versterk in ons het vertrouwen 
dat Jezus Christus ons heeft voorgeleefd. 
dat wij mogen leven Hem achterna, 
vandaag en altijd. 
Amen. 
 
Bidden we een Onze Vader 
 
Slotgebed 

Mensenvisser, 
Jij die ons aanspreekt én oproept 
een stem die klinkt in de vaarroute die wij 
baggeren  
door stilte en met diepgang 
Inspireer ons in onze verantwoordelijkheid 
op het meer van onze school 
Sterk ons als het directe resultaat, 
niet meteen zichtbaar is 
En als mensen ons aanspreken 
met een vraag om raad 
met een verhaal van onmacht 
met netten die dreigen te scheuren 
en “de ganse nacht niets gevangen”, 
leg dan goede woorden in onze mond 
om te troosten in Uw naam. 
Dat wij aansturen en helpen  
om 
‘de netten aan de andere kant uit te gooien’. 
 
ZEGENWENS 
 
Eeuwige, die de aarde vernieuwt door uw goede Geest, 
Maak ons eensgezind in goedheid en liefde. 
In liefde die sterker is dan alle tweedracht, 



Opdat de wereld nieuw wordt, 
Een veilig huis voor alle mensen. 
Zegen ons daartoe: 
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
 
 
Ik wens iedereen een fijne dag toe en tot donderdag! 
Hartelijke groet van Joke 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


