De liturgie in de Advent
Op zondag 27 oktober 2016 start niet alleen een nieuw kerkelijk jaar met het begin van de advent, ook
de evangelist die de teksten voor de evangelielezingen verzorgt, wordt een andere. We zijn nu weer
aangekomen in het liturgisch A – jaar en daarin staat het evangelie van Matteüs centraal.
De eerste lezingen zijn altijd genomen uit de teksten van de profeet Jesaja. Hij leefde in de achtste
eeuw voor Christus en hij had de zware taak om in tijden van oorlog zijn volk enig perspectief op
betere tijden te bieden. Zijn teksten beschrijven vaak uitersten. Aan de ene kant wijst hij zijn volk op
rampen, tegenspoed en andere verschrikkingen die het gevolg zijn van het verlaten van de Heer, aan
de andere kant wijst hij hen erop dat de Heer zijn volk zal redden. Beide beelden komen in deze
Advent aan de orde.

Matteüs is samen met de apostel Lukas de evangelist die zijn blijde boodschap begint met het
geboorteverhaal van Jezus. Maria en Johannes de Doper komen in de lezingen vaak voor.
Het beeld van Johannes de Doper staat in het midden van onze Adventskrans.
De liturgische kleur in de Adventtijd is paars.
Digitale Adventsretraite: Wandelen in het Licht – www.ignatiaansbidden.org
De Adventskrans
Begin 19e eeuw was er onrust in het Duitse Hamburg en omgeving. De in Hamburg geboren Duitse
theoloog Johann Hinrich Wichern bekommerde zich om de uit armoedige gezinnen afkomstige
kinderen. Hij bouwde in 1833 een boerenschuur net buiten de stad dat onderdak moest dienen als
toevluchtsoord. Heden ten dage is dit gebouw nog altijd te bezoeken en staat het bekend als het
'Rauhes Haus’. Kinderen kregen hier te eten en volgden er lessen.

Johan Hinrich Wichern kreeg van de kinderen in de aanloop naar Kerst vaak de vraag “wanneer is het
Kerstmis?” Om de aanloopperiode naar kerst te visualiseren bedacht hij de adventskrans. Hij maakte
in 1839 met behulp van een wagenwiel en 19 rode en 4 witte kaarsen, de eerste echte
Adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars.
Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was.
(bron Wikipedia)

