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INLEIDING OP DE ADVENT 
(liturgische kleur: paars) 

 

Het woord ‘advent’ stamt uit het Latijn. Het woord ‘adventus’ betekent ‘komst’ 
en het werkwoord ‘advenire’ betekent ‘naar iets of iemand toekomen.’ 

 

Jezus’ geboorte en zijn wederkomst 
In de Advent denken we op de eerste plaats aan de voorbereiding op het 
Kerstfeest, de geboorte van Christus, zijn komst op aarde. Voor ons christenen is 
deze gebeurtenis niet alleen maar iets uit een ver verleden. Iets dat ongeveer 
tweeduizend jaar geleden is gebeurd… In Jezus is God Mens geworden en deze 
Blijde Boodschap is van belang voor heel ons leven! Hoe bijzonder is het dat 
Gods Zoon uit de hemel naar de aarde is gekomen om ons menselijk leven met 
zijn vreugdes en lijden te delen! De Menswording van Christus is een centraal 
geloofsmysterie zoals verwoord in de catechismus: “Op de door God 
vastgestelde tijd is de enige Zoon van de Vader, het eeuwig Woord, d.w.z. het 
Woord en het wezenlijke beeld van de Vader, mens geworden: zonder de 
goddelijke natuur te verliezen heeft Hij de menselijke natuur 
aangenomen.”(CKK479) 
Als christenen geloven wij ook dat Christus eens op de aarde zal terugkeren, op 
het einde der tijden. Niemand weet wanneer dat zal zijn. In de Advent staan we 
ook extra stil bij deze tweede komst van Jezus en bereiden ons daarop voor. 

 

Tijd van bezinning 
De advent is een tijd die uitnodigt om je te bezinnen. Daarom draagt de priester 
in de adventstijd een paars kazuifel, want paars is in de eredienst de kleur van 
inkeer, boete en bekering. In deze tijd (evenals in de vastentijd) wordt het “Eer 
aan God” (het Gloria) niet gebeden of gezongen. Pas met Kerstmis keert dit 
loflied weer terug in de vieringen. 
De advent mag dan een tijd van bezinning zijn, het is daarom nog geen sombere 
tijd. Dat zien we bijvoorbeeld aan de adventskrans, die in de kerk is 
opgehangen, met zijn paarse lint, zijn dennengroen en zijn vier kaarsen. Verwijst 
het paarse lint naar bezinning en boete, het dennengroen, dat de winter zal 
doorstaan, verwijst naar het leven, dat de dood zal overwinnen. Iedere zondag 
wordt er weer een kaars van de krans ontstoken. Deze kleine lichtjes in de 
donkere dagen voor Kerstmis, doen ons denken aan het Grote Licht dat wij 
verwachten: Jezus, het Licht van de wereld! 

 

Samenhang lezingen 
De zondagslezingen in de Advent zijn door de Kerk thematisch gekozen. De 
profeet Jesaja spreekt in de eerste lezingen over Gods beloften. De eerste 
zondag staat in het teken van de verwachting van Jezus' wederkomst op het 
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einde der tijden en de oproep om waakzaam te zijn. De tweede en derde zondag 
horen we hoe Johannes de Doper de weg bereidt voor Jezus en oproept tot een 
bekering van het hart. De vierde zondag staat Maria centraal. Gezien de rijkdom 
en onderlinge thematische samenhang van alle lezingen op de zondagen, is het 
aan te bevelen deze bij de voorbereiding ook allemaal door te nemen. 

 

Vieren met de kinderen 
Aan deze voorbereiding op het Kerstfeest kunnen kinderen ook actief meedoen. 
Een adventskalender (zelf maken of kopen), een eigen kerststalletje of 
adventskrans maken, kerstliedjes zingen, er zijn mogelijkheden genoeg. Thuis, 
op school, in de gezinsviering en de kinderwoorddienst kunnen ze heel goed 
actief betrokken worden bij de Adventstijd. Het is wel belangrijk om de Advent 
als voorbereidingstijd goed tot zijn recht te laten komen en niet al vroegtijdig 
Kerstmis te vieren. Daarmee ontkracht je het karakter van deze tijd waarin we 
samen toeleven naar het Kerstfeest. 
 
Prefatie van de Advent 
In de prefatie van de advent zien we mooi verwoord wat de diepere betekenis 
van deze tijd is, die ons voorbereidt op de geboorte én de wederkomst van 
Jezus: “…Christus, onze Heer. Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, 
het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees geworden is en voor ons allen 
open heeft gedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij 
beloofd heeft en ons geven zal; nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol 
hoop en vastberaden; ooit zullen wij er binnengaan en wonen wanneer Hij komt 
in heerlijkheid voorgoed.”(Prefatie I van de Advent). 

 


