
Zondag 29 November 

1e Zondag van de Advent 

Jezus komt! Maar wanneer …? 

   
 

Vandaag is het Nieuwjaarsdag in de Kerk. 
Dat klinkt wel een beetje raar, toch? 

Maar weet je, op deze eerste zondag van de Advent, 
begint een heel nieuw ‘Kerkelijk jaar’. 

In dit jaar wordt vaak voorgelezen  
uit het Evangelie dat Marcus heeft geschreven. 

 
Weten jullie eigenlijk wat Advent betekent?  

Het is de tijd van wachten op Kerstmis, het feest van Jezus geboorte. 
Maar het is ook wachten op de dag dat Jezus terugkomt.  

En niemand weet wanneer dat zal zijn. 
Misschien moeten we wel heel lang wachten. 

Wat moeten we doen in die tijd? 
Helemaal niets of … ? 

 
Luister maar wat Jezus jou vandaag wil zeggen. 



Hebben jullie een adventskrans?  

Steek dan het eerste kaarsje aan, en zing samen: 

Het is weer zover, het is weer advent 

Kijk hoe het eerste kaarsje brandt: 

Een vuurtje dat loopt  

Dat maakt ons bekend, 

Licht zal er komen, 

Licht in het land. 

Wat een geluk en zing het maar luid: 

Lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit. 

Allen:  In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  

volgens Jezus. (Jezus 13, 33 – 37) 

  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 

Jezus:  “Let goed op, wees waakzaam; 

Want jullie weten niet wanneer het ogenblik er is. 

Het is er mee als met een man die in het buitenland is.  

Wanneer hij thuis weggaat, 

laat hij zijn dienaren voor zijn bezittingen zorgen.  

Hij heeft iedereen een taak gegeven. 

Aan de deurwachter heeft hij bevolen waakzaam te zijn.  

Wees dus waakzaam, 

want jullie weten niet wanneer de heer van dat huis komt,  

‘s avonds laat of midden in de nacht,  

bij het kraaien van de haan of ‘s morgens vroeg.  

Als hij onverwachts komt, laat hij jullie dan niet in slaap vinden. 

En wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: Wees waakzaam!” 

Verteller: Woord van de Heer. 

Om te doen 

Gesprekje  Jezus roept ons vandaag in het Evangelie op om ervoor  

te zorgen dat we altijd klaar zijn om Hem te ontvangen. 

Stel je eens voor dat Jezus op dit moment bij jullie aanklopt. 

Ben je dan klaar om Hem te ontvangen? 

    Wat zou je denken: ‘Ha fijn, ik heet Hem van harte welkom.’ 

Of denk je: ‘Oei, ik moet eerst nog even …’ 



Bidden Lieve Jezus,  

  In deze Advent willen wij uitkijken naar U,  

naar U die genoemd wordt: Licht van de wereld.  

Dank U wel dat U ook voor ons het Licht bent. 

Wilt U ons deze week helpen om  

net als U een lichtje voor anderen te zijn? 

Zingen ADVENT IS KIJKEN NAAR WAT KOMT 

te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=zI8pcILspLo 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

Tip van de week 

Zoek samen een mooi plekje in huis voor een Adventshoekje.  

En bedenk met elkaar wat daarbij hoort. 

Als jullie nog geen Adventskrans hebben staan,  

kan er misschien nog wel eentje gemaakt worden.  

Die kan dan ook in het hoekje worden gezet.   

Kijk voor inspiratie eens op www.geloventhuis.nl    

https://www.youtube.com/watch?v=zI8pcILspLo
http://www.geloventhuis.nl/

