
Liturgie in de Adventstijd  
  

Op zondag 3 december 2017 begint het nieuwe kerkelijk jaar. De eerlijkheid gebied te 
zeggen dat de overgang vanuit het oude naar het nieuwe kerkelijk jaar niet zo uitbundig met 
vuurwerk en oliebollen gevierd wordt als een maand later met het kalenderjaar. Binnen de 
traditie van de kerk begint het nieuwe liturgische jaar met de advent, de voorbereiding op het 
Kerstfeest, de herdenking van de geboorte van Jezus.  
  

Maar er gebeurt meer. We stappen over van het liturgisch A – jaar naar het B – jaar. Dat 
houdt in dat op de gewone ‘zondagen door het jaar’ de evangelietekst uit het Marcus 
evangelie gekozen wordt. Algemeen wordt aangenomen dat de tekst van Marcus het oudste 
Evangelie is uit het Nieuwe Testament. We zullen er in de komende maanden veel over 
horen.  
  

In de zondagsliturgie van de adventsweken hebben de voorgangers gekozen voor een 
telkens aan het evangelie aangepast Adventslied met eenzelfde begin- en eindstrofe.  
  

Het lied van het komende licht 
  

Zover wij kunnen kijken regeert de winternacht; 
  

zal ooit het duister wijken, voor wie er licht verwacht? 
  

De hemelen staan zwart op onze lage landen. 
  

Zal ooit nog vuur ontbranden in ons verkilde hart 
  

  

In die lichtritus ontsteken we iedere zondag één kaars meer op de Adventskrans. 
  

Het Gelegenheidskoor onder leiding van Joost Angenent is volop aan het repeteren voor de 
liederen in de Kerstnacht. Kort voor Kerstmis zullen de leden van ons Antonius en Maria 
Gilde de kerststal opbouwen en brengen Willemien en Anneriet de kerstversiering in onze 
kerk aan. Zo werken we allemaal gezamenlijk toe naar het komend Kerstfeest.  
  

Omdat Kerstmis dit jaar op maandag valt en de Kerstavondviering op zondagavond is 
besloten de viering van de 4e zondag van de Advent te laten vervallen en de 
kerstavondviering te vervroegen naar 19.00 uur.  
  

Wij wensen u een inspirerende adventstijd toe. 
  

Herman van Rhee 
 


