
Boodschappers van Jezus     door Mieke de Jong 

Nadat ze in 2011 als gastkoor in het Eucharistisch Centrum de spits hadden afgebeten,  
zongen de sprankelende jeugdkoren van Titus Brandsma en Nicolaas Schalkhaar -   
‘the Youngest Voices’  -  
ook in 2012 en in 2013 in de eucharistievieringen van de 2e zondag van de Advent. 
 Het werden  weer mooie gezinsvieringen met heel veel grote en kleine mensen. 

9 december 2012  
We ontstaken de 2e Adventskaars en probeerden net als Johannes boodschappers van Jezus’ 
komst te worden. Met de pastoor trokken de kinderen de woestijn in om God op het spoor 
te kunnen komen. Hij vertelde dat voor de kinderen de kerk als een woestijn is: ze vervelen 
zich vaak, mogen niet rennen, springen, telefoneren, niet gamen. Maar door die 'verveling' 
heen, in de rust en stilte van de kerk, kunnen ze dan opeens iets heel bijzonders ervaren. Dat 
zou niet kunnen gebeuren als ze bezig blijven met hun eigen drukke dingetjes.  

Geloofsdoosje 
 
Na afloop kreeg iedereen een geloofsdoosje mee...  
met daarop de liedtekst die ook iedere zondag bij het ontsteken  
van de Adventskaarsen werd gezongen: 
 'als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft... 
Met de inhoud kon het licht ontstoken worden  
waarmee je Gods lichtdrager kunt zijn  
voor jezelf en voor mensen op je levensweg.  

 
 
 

8 december 2013 
Op deze tweede zondag van de Advent vertelt pastoor Skiba in zijn preek dat hij steeds op 
zijn weg van de ene naar de andere kerk met de auto allerlei vreemde, zigzaggende bochten 
moet maken. Die weg kun je niet zo 1-2-3 verleggen en recht maken, zonder eerst huizen te 
moeten slopen en andere obstakels uit de weg te moeten ruimen. 
 
Recht maken  
Er is wel iets anders dat je recht kunt maken. Als er iets verkeerd zit, een sta-in-de-weg 
(onenigheid) tussen jou en je moeder, je vader, tussen je vriend(in), broer, zus,  
een onenigheid waar je al een hele poos met een hoop bochten omheen loopt, dan is de 
Adventstijd een  goede tijd om die sta-in-de-weg op te ruimen en het goed te maken, zodat 
de weg naar de ander weer recht loopt. 
 



Kerstkaart 
De kinderen krijgen een pakketje met daarin een blanco kerstkaart en een mooi potlood. 
De kerstkaart kunnen ze sturen naar iemand die ziek is of eenzaam. Ze mogen zelf een lieve, 
attente tekst bedenken.  
Het potlood heeft aan de bovenkant een gum en daarmee kun je de tekst uitgummen en 
weer opnieuw beginnen als er opeens een mooiere gedachte in je opkomt die je wilt 
neerschrijven.  
 
Opnieuw beginnen 
De gum kun je ook gebruiken om een foutje uit te gummen, zoals God al onze fouten 
‘uitgumt’ als we Hem vragen om onze fouten te vergeven. De pastoor spreekt dan ook van 
‘goddelijke’ potloden. 
 
Boodschappers van Jezus 
Als boodschappers van Jezus helpen Jesaja en Johannes de Doper ons om die weg recht te 
maken naar God toe. Want Jezus weet als geen ander hoe de weg recht naar God toe loopt. 
 
Ezel en schapen 
Ook de ezel en de schapen die op het priesterkoor zijn geplaatst,  
doen hun best om niet van de weg te raken.  
Ze luisteren naar hun ‘baas’ en doen wat Hij van hen vraagt. 

 

Kerststalletje knutselen 

De achterkant van het liturgieboekje was een knutselpagina: 
zelf een kerststalletje maken. (zie de volgende bladzijde) 

 

 

Lieve God. 

We kijken verlangend uit naar Kerstmis. 

We wachten op de komst van Jezus, uw Zoon. 

Met ons bidden en zingen  

willen we Uw boodschappers worden  

en net als Johannes   

stappen in de goede richting zetten 

naar Kerstmis toe. 

Maria, Moeder van Jezus, 
wilt U ons helpen 
zodat Jezus in ons geboren kan worden. 
       
                               gedachte uit het liturgieboekje, geschreven door Mieke  



 


