
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontmoeten 
 

Zoals ontdooien 
het begin is van het dooien, 

en ontvlammen 
het begin van het vlammen, 

zo is ontmoeten 
het begin van het moeten. 

 
Een ontmoeting leidt me buiten mezelf, 

in de wereld van de andere. 
De blik van de ander 

toont me het mysterie, 
het beeld van God 

dat elke mens bewoont , 
en van binnen verlicht. 

 
Een ontmoeting verandert me, 

ten diepste. 
Ze plaatst me voor de radicale keuze 

tussen goed en kwaad. 
 

Jef Demolder 

 

 
 

 
 
 
 

Wanneer zoals nu 
de dagen korter worden, 
we binnen de warmte zoeken. 
 
Wanneer zoals nu 
de nachten langer worden, 
het licht verliest en de duisternis wint. 
Dan word ik stil van binnen 
denk ik over verleden en toekomst, 
droom ik van vrede en geluk. 
Iets ervan kan toch worden waargemaakt. 
 
Wanneer zoals nu 
de aarde verhardt, de grond vruchteloos, 
verstilt het leven. 
 
Wanneer zoals nu 
geen boom bij machte is zijn blad te dragen. 
Dan is het alsof ik nog meer dan anders, 
de diepe wortels van ons bestaan voel, 
een diep besef in mij gegeven te leven, 
uit U, mijn God, grond van mijn hart, 
levenssap en wortel voor nu en altijd. 
Amen. 

 
naar Peer Verhoeven 

  

Advent 

Week 1 

Stap je mee? 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Profeet Jesaja 35, 1-6a.10 
 
Zo spreekt Jesaja, profeet namens God.  
"Woestijn en steppe raken in bloei.  
Het dorre land draagt rijke vrucht  
met lelies getooid staan de velden te pronken.  
Zo is God. Spreek daarom allen moed in  die gelaten berusten.  
Maak slappe handen sterk.  
Geef knikkende knieën spankracht.  
Kom, niet bang. Het kwaad raakt aan zijn eind; de redding is nabij.  
Blinden zullen zien, doven horen.  
Als een hert springen lammen op,  
en stommen hebben het hoogste woord.  
Ze zijn door God van hun afgoden verlost,  
en keren zielsgelukkig naar huis terug.  
Blij dat ze na elle pijn en lijden onbevangen kunnen leven. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Het hart 
van de mens 

zoekt zijn weg - 
maar het is Jahwe 
die hem de kracht 

van het stappen geeft. 
 

Spreuken 16, 

Gebed 
 
Kom tot ons U, Naamloze, 
niet te benoemen onuitsprekelijke God, 
kracht zonder macht, 
sprekende stilte, fluistering van liefde. 
U, Geest van leven, 
aansporing en drijfkracht 
tot niets anders dan menselijkheid 
en ongelogen liefde. 
 

U die waait waar U wilt, 
maar altijd op zoek 
om mensen terug te geven aan mensen, 
om het minste 
onder de aandacht te brengen van het meeste, 
om het zwakke 
aan te bevelen bij het sterke. 
 

U, ongrijpbare, 
onmisbare Voorloper naar de toekomst, 
onstuitbare Gids steeds op uittocht, 
ons ver vooruit 
naar nieuwe einders van menswording. 
 

Wees onze horizon. 
Wijk niet van onze zijde. 
Blijf ons wakker roepen, 
kom op ons toe in ieder kwetsbaar mensenkind. 
Word zichtbaar in ons. 
Maak ons zacht en goed. Amen. 
 


