
 

 

Geestelijke impulsen in de tweede week van de Advent 
 

Advent is een tijd van voorbereiding op de viering van de geboorte van 
Christus. Het is vaak gevuld met adventsvieringen, kerstmarkten en 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! 
 

GOD MET ONS 
 

De profeet Jesaja zegt: "Zie: De maagd zal zwanger worden en een 
zoon baren, en zij zullen hem de naam Immanuel geven, wat vertaald 
betekent: God met ons." 
 

Wij Christenen relateren dit aan Jezus Christus, en deze naam is een 
teken! Van het begin tot het einde van de Bijbel getuigen mensen uit 
vroegere tijden dat God in ons leven is, dat HIJ ons vergezelt in goede 
en slechte tijden, dat HIJ met ons meegaat, welke wegen we ook kiezen. 
In de advent bereiden wij ons voor op de komst van deze God in de 
mensenzoon. Advent is - net als de vastentijd - een tijd van bekering. 
Een conversie heeft twee dimensies: 
Enerzijds keer ik mij van iets of iemand af wanneer ik berouw toon - 
misschien omdat ik heb ingezien dat deze persoon of dit iets niet goed 
voor mij is. 
Aan de andere kant, draai ik me om naar iemand of iets. Ik neem een 
nieuwe richting, richt me op een nieuw persoon, op een nieuw pad in 
mijn leven. 
Deze ommekeer tijdens de Advent dient om zich te concentreren op de 
komst van Jezus Christus. God wordt mens in Jezus Christus om dicht 
bij ons te zijn, om zichtbaar "bij ons" te zijn. 
 

Misschien herinnert u zich aan de tijd waarin u verliefd was in uw 
schooltijd of iemand daar verliefd was op u en toen werd er een briefje 
uitgewisseld waarop stond: 
Wil je met mij gaan? Ja - Nee - Misschien 
Gewoonlijk nam de spanning bijna de overhand totdat het strookje papier 
werd teruggegeven; dat op zichzelf was al een grote opwinding. 
 



 

 

Nu - in de Advent, vraagt God ons: Zult gij met Mij wandelen zoals Ik 
reeds met u wandel? Kom je naar me toe? Zult u mijn liefde aanvaarden, 
geopenbaard in mijn Zoon Jezus Christus? 
 

Het feit dat wij waardevol zijn voor God, dat wij onvoorwaardelijk bemind 
worden, kan ons moed en kracht geven om te leven naar zijn woorden 
en ons als christenen te bewijzen in deze wereld, in deze tijd met zijn 
zorgen en vragen, ja, om onze bijdrage te leveren om deze wereld een 
menselijk gezicht te geven, om Gods koninkrijk te laten beginnen in deze 
wereld. 
 

God is met mij, Hij is mijn rijkdom, Zijn liefde geeft mij de kracht om deze 
tijd van Corona te overleven en te aanvaarden en om oog te hebben 
voor mijn medemensen die er slechter aan toe zijn dan ik. 
Omdat ik weet dat ik door God bemind ben, ben ik in staat deze liefde 
aan anderen door te geven. 
 

Willen wij ons wenden tot deze God voor wie wij waardevol zijn en die 
dus onze God met ons is? Aan deze God die ieder van ons vraagt: 
Wil je met me meegaan? Ja. - Nee. - Misschien. 
 

Neem de tijd voor het antwoord! God zal het jou ook geven. 
 
Een goede adventsweek voor jullie allemaal, 
Barbara Scheck, pastoraal werkster 


