
Sta even stil bij advent 

'Dat we meer openstaan voor 
anderen en minder oordelen' 
LEIDEN - De dagen voor kerst zijn vaak 
druk met alle voorbereidingen voor 
het kerstfeest. De kerstboom moet 
versierd worden. Kerstcadeautjes 
moeten worden gekocht. Het kerst
diner moet extra lekker zijn en liefst 
een beetje bijzonder. De kerstkaarten 
moeten worden verstuurd. En dan vra
gen de kerken 66k nog om even stil te 
staan bij advent. 

door Peterhans van den Broek 

Advent is de periode van vierweken 
voorafgaand aan bet kerstfeest, 
waarin we toeleven naar de geboor
te van Jezus. Dat is de gebeurtenis 
waar bet bij bet kerstfeest eigenlijk 
om gaat. Met de geboorte van Jezus 
wordt een nieuw begin gemaakt 
en een nieuw perspectief geopend 
voor bet rrienselijk samenleven 
op aarde. We vieren dat ieder jaar 
weer als een teken dat we opnieuw 
kunnen beginnen. Sterker nog, bet 
is een appel op ons om opnieuw te 
beginnen en niet door te gaan op 
doodlopende wegen. Kerstfeest 
vieren is geen vrijblijvend verjaar
dagsfeestje maar ieder jaar weer 
een impuls om in beweging te 
komen en te blijven. 
Genoeg reden om even stil te staan 
wanneer u in winkelcentrum De 
Kopermolen, De Luifelbaan of bet 
Diamantplein op zaterdagmiddag 
15 december tussen 14.00 en 16.00 
uurwordt uitgenodigd om uwwens 
voor een nieuw begin op te hangen 
in een kerstboom en om te luiste
ren naar of, als men wil, mee te zin
gen met kerstliederen en een licht
je mee te nemen om door te geven. 

Licht 
In de donkere dagen voor kerst 
verlangen we naar licht. We steken 
kaarsen aan, laten de kerstboom
verlichting branden en hangen de 
bomen in de stad vol met lampjes 
om bet duister te verdrijven. Onder 
bet motto 'Licht verbindt ... .' staan 
de Oecumenische geloofsgemeen
schap Merenwijk, de protestantse 
geloofsgemeenschap De Verbin
ding, de protestantse gemeente Lei
den Zuidwest en de rooms-katholie
ke parochiekern Lam Gods net als 
verleden jaar weer in de winkelcen
tra. Verbonden met elkaar en met u 11 
door het i ht. 

eerst. Het was wel een beetje 
onwennig om mensen zo maar 
aan te spreken: "Toen me gevraagd 
werd mee te helpen, dacht ik, o 
jee, durf ik dat wel? Maar bet ging 
zo ontspannen met bet aanbieden 
van een bekertje chocolademelk en 
vanzelf ontstonden er hele leuke 
gesprekjes zodat ik er zelf enthou
siast van werd", vertelt een vrijwil
liger. Op straat kerstliederen gaan 
staan zingen was ook een uitda
ging: 'We begonnen met een kleine 
groep te zingen met een dwarsfluit 
als steuntje, maar de groep groeide 
en omstanders ging naar harten
lust meezingen." 
In de kerstboom kwamen veel 
wensen te hangen 'Voor een bete
re wereid, zoals: 'Dat jong en oud 
elkaar begrijpen', 'Dat we aardig 

zijn voor elkaar en blijven', 'Dat 
we met echte interesse naar elkaar 
gaan luisteren', 'Wijsheid voor alle 
wereldleiders', 'Meer verdraag
zaamheid en minder korte lontjes' 
en 'Dat we openstaan voor anderen 
en minder oordelen'. Dat zijn wat 
indrukken van bet afgelopen jaar 
die laten zien dat even stil staan bij 
advent tot veel plezier kan leiden 
en tot verbinding tussen mensen. 
Alle reden om dit jaar (weer) mee 
te doen op zaterdag 15 december 
tussen 14.00 en 16.00 uur bij De 
Kopermolen (plein bij de Hema), 
om 15.00 uur is er kerstzang door 
bet Regenboogkoor, Winkelcen
trum Diamantplein, met kerstzang 
om 14.30 en 15.30 uur en De Luifel
baan (Bevrijdingsplein) met kerst
zang vanaf 14.15 uur. • 

Adventwensen gehangen in de kerstboom in 2017 (Foto: pr/Peterhans van d~n 
Broek). 


