Zoals een groene maretak
aan de kale takken van de eik
bestand is tegen de winter,
zo is Kerstmis
in de donkerste dagen van het jaar
een licht dat duisternis breekt.
Kom, kleef een bol van licht
in je lege wintertakken
- zoals een maretak doet en proef het licht in je ogen en ziel.
En verjaag uit je hoofd die nare gedachten.

Wanneer jullie alle vier samen branden

Advent
is je openstellen voor het Licht
dat je leven kan vernieuwen.
Laat je herboren worden.
Leef weer verwonderd en bewonderend.

Wanneer jullie alle vier samen branden
Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met vrede,
zegt de eerste adventskaars.
Want vrede is toch iets dat alle mensen belangrijk vinden.
Ik steek mijn kaars aan voor meer vrede in de wereld.
Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met gerechtigheid,
zegt de tweede adventskaars.
Want vrede komt door gerechtigheid.
Ik steek mijn kaars aan voor meer gerechtigheid in de wereld.
Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met warme menselijke relaties,
zegt de derde adventskaars.
Want zonder warme menselijkheid blijft gerechtigheid koud.
Ik steek mijn kaars aan voor meer mildheid in de wereld.
Ik denk dat Kerstmis te maken heeft met innerlijke vernieuwing,
zegt de vierde adventskaars.
Want vrede, gerechtigheid en menselijke warmte
komen uit een hart dat altijd nieuw herboren wordt.
Ik steek mijn kaars aan voor meer innerlijke vernieuwing.
Wanneer jullie alle vier samen branden,
schijnt het volle licht van Jezus,
voegt de groene krans eraan toe.
Ik houd jullie licht bijeen in een mooie, volle kring.

Als jij en ik, in 2015,
onze eigen kaars blijven aansteken
en samen een krans van licht vormen,
kan Kerstmis een heel jaar lang doorgaan.
Zalige, zinvolle kerstdagen.

Vier inspirerende adventsfiguren.
Zeggen ze jou iets?
Jesaja is mijn naam. Ik ben een joods profeet.
Mijn drive is: mijn geloofsgenoten bemoedigen
in moeilijke levensmomenten.
“Niet bang zijn als het donker wordt,
niet opgeven als alles lijkt weg te vallen”,
zo klinkt mijn oproep.
Geloven dat een mens en een volk altijd opnieuw kunnen herbeginnen,
dat crisis ook een kans is.
Ik geloof dat zelf heel overtuigd,
het is zoals het licht dat de macht van duisternis kan breken.
Voel jij je verwant met mij?

Johannes de Doper is mijn naam.
Ik ben een joods profeet ten tijde van Jezus van Nazareth.
Mijn drive is: niet berusten bij onrecht in de samenleving,
blijven geloven in gerechtigheid.
Mijn bewogenheid is: blijven in verzet komen
tegen ondraaglijke maatschappelijke ongelijkheid.
Ik geloof sterk in de kracht van mensen
die met hun eigen leven consequent zijn:
zelf beginnen met ommekeer,
mee zorgen voor een sociale beweging, voor de kracht van samen.
Voel jij je verwant met mij?

Ik ben Maria. Ik ben de moeder van Jezus.
Mijn drive is: leren loslaten, blijven vertrouwen
als dingen anders lopen dan gedroomd of gehoopt.
Niet paniekeren als een en ander anders loopt dan verwacht en gepland.
Mijn kracht is: laten gaan, kunnen verdragen, blijven vertrouwen.
En mijn kracht is vooral mijn moed:

weten en verdragen dat liefde pijn kan doen, dat ouderschap ook lijden is.
Weten dat idealen een prijs vragen,
dat tegenwind het lot is van mensen
die opkomen voor maatschappelijke vernieuwing.
Voel jij je verwant met mij?

Ik ben Jozef. Ik ben de vader van Jezus.
Mijn drive komt uit wat ik leerde als houtbewerker.
Er zijn vele soorten mensen zoals er vele soorten hout zijn.
Je kunt met alle hout iets doen.
Maar je moet leren ‘wat’ je met ‘welk hout’ kan doen.
Het is goed wat behoedzaam te zijn als je naar mensen gaat.
Zelf houd ik ervan om niet meteen veel woorden te gebruiken.
Maar om eerst te luisteren.
Ik kies eerder om afwachtend een situatie aan te voelen.
En om dan te kijken wat mijn bijdrage kan zijn.
Ik ben een mens van de stillere aanwezigheid, ik kies voor een rustige inzet.
De wereld zou er wel bij varen,
met meer mensen die zonder dure woorden
dag in dag uit trouw en tevreden hun werk verrichten.
Voel jij je verwant met mij?

