
 

 

Geestelijke impulsen in de derde week van Advent 2021 
 

Advent is een tijd van voorbereiding op de viering van de geboorte van Christus. Het 
is vaak gevuld met adventsvieringen, kerstmarkten, het zoeken naar cadeaus. 
Maar we kunnen deze adventstijd ook gebruiken om ons te concentreren op het 
wezenlijke van Kerstmis, ook om na te denken over ons leven. 
 

Daartoe vindt u één keer per week een spirituele impuls hier op onze homepage en 
op Facebook/Instagram. 
Neem de tijd voor uzelf met deze impuls; zoek een rustige plek, een comfortabele 
zithouding, rustige muziek indien nodig. U kunt een kaars aansteken. Wees volledig 
vrij in hoe u deze impuls voor uzelf wilt gebruiken! 
 

Trakteer jezelf! 
 

Advent is een tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar cadeaus om aan hun familie 
en vrienden te geven voor Kerstmis. 
Deze zoektocht kan leuk zijn, maar ook stressvol, want het geschenk moet de 
ontvanger plezieren, mooi zijn, er duur uitzien... er zijn veel verschillende criteria aan 
de hand waarvan mensen geschenken kiezen. 
Maar er is één ding dat we niet mogen vergeten: 
We moeten tijdens de advent ook de tijd nemen om onszelf te verwennen: 
- Tijd om je te kunnen terugtrekken en  
- Tijd om met anderen door te brengen 
- Tijd om naar muziek te luisteren en 
- Tijd om iets te vertellen aan je favoriete persoon 
- Tijd voor een lange wandeling en 
- Tijd voor een dutje 
- Tijd voor een diepgaand gesprek met God 
- Tijd om de kerstcadeautjes mooi in te pakken en 
- Tijd voor een lekkere koffie of cacao 
 

Hoe meer we denken dat we geen tijd hebben, vooral tijdens de Advent, hoe meer 
we moeten oppassen dat we die tijd wel nemen! 
Tijd voor onszelf nemen is een uiting van zelfliefde. Wanneer Jezus ons zegt: "Gij zult 
God liefhebben en uw naaste als uzelf", weet hij dat het een niet mogelijk is zonder 
het ander: liefde voor God en de naaste werkt niet zonder liefde voor jezelf. 
 

De heilige Bernardus van Clairvaux schrijft in een brief aan paus Eugene III: "...Het is 
veel verstandiger dat u zich van tijd tot tijd terugtrekt uit uw bezigheden, dan dat ze u 
bezitten en u langzamerhand naar een punt leiden waar u niet meer uit kunt komen.... 
Dus onthoud: verwen jezelf. Ik zeg niet dat je het de hele tijd moet doen, ik zeg niet 
dat je het vaak moet doen, maar ik zeg dat je het af en toe moet doen. Wees er voor 
jezelf zoals je er bent voor alle anderen, of wees er in ieder geval na alle anderen." 
 

Vooral in deze lange periode van de Coronapandemie hebben wij het recht om niet 
alleen naar onze medemensen te kijken, maar ook naar onszelf, en ons over te geven 
aan wat ons leven verrijkt. 



 

 

 
In deze geest wens ik u toe dat u zich op weg naar het feest van de geboorte van 
Jezus Christus op iets lekkers trakteert. Een gelukkige vierde advent! 
 

Barbara Scheck (pastoraal werkster) 


