
 

ADVENTS-      

KALENDER  

 

 
 
Scheur toch de wolken weg en kom. 
Breek door de blinde muur en kom.  
(naar Jes 63) 

 

  
Stem ons af op uw stem, op uw stilte. 
Spreek ons uw zoon tegemoet: Jezus, 

het woord van uw vrede.                                                
(Huub Oosterhuis) 

      
 
Juist in het donker is God dichtbij. 
 

  
Heer, wij roepen om erbarmen, keer 
tot ons uw aangezicht; kom de kille 

kou verwarmen met de luister van uw licht.  
                                                               (ZJ 102) 

 
Gedenk uw kracht en kom. Gedenk 
uw woord van trouw: dat Gij zult 
komen, komen bevrijden!  

                                              (Huub Oosterhuis) 

 
Zoals een hert reikhalst naar levend 
water, zo wil ik, God, met heel mijn 
wezen naar U toe. (Ps 42) 

 
Doorbreek de ban van ons gemis met 
licht dat niet te doven is:  

                       Kyrie eleison! (ZJ 134) 

Zie, God de Heer komt met 
kracht. Als een herder zal Hij zijn 
schapen weiden, in zijn armen ze 
samenbrengen, de lammeren dragen 

tegen zijn boezem. (Jes 40, 10a.11) 
Geef ons een teken van leven, 
God. Laat ons toch zien wat wij U 
waard zijn. Kom met uw 
scheppingswoord in onze wereld. Maak 

ons bewoonbaar, breng ons tot vrede. 

Hoogfeest Onbevlekte 
Ontvangenis van Maria  
De heilige Geest zal over u 
komen en de kracht van de Allerhoogste         

zal u overschaduwen. (Lc 1, 35) 
Op een God die voor de mensen 
licht in donker heeft bereid, 
wachten wij van ganser harte tot 
zijn stem ook ons bevrijdt.  

                                             (ZJ 108) 

 
Kom ons uit onze angst 
bevrijden. (Ps 25) 

 



Maak mij, Heer, met Uw wegen 
vertrouwd. Zet mij op het spoor 
van uw waarheid. Zend mij uw 
licht en uw trouw tegemoet.  

                                                   (ZJ 113) 

 
Sla uw vleugels over ons uit, 
bescherm ons met uw liefde. 
(Sytze de Vries) 

Neerdalen als dauw uit de 
hemel, als regen uit zware 
wolken zal de gerechte. (Huub 
Oosterhuis, naar Jes 45, 8; Rorate caeli) 

O Morgenster, breek door het 
donker en graas de schimmel 
van de winterakker, begraaf 
de twijfelkoorts. Klokken en vogels,  

                roep mij wakker.              (Pieter Buckinx) 
Jezus, U bent het licht in ons 
leven, laat nimmer toe dat het 
duister tot mij spreekt. 
Open mij voor Uw liefde, o Heer.  

                                                                        (Taizé) 

Schep weer moed, mijn volk, 
Ik wil u vertroosten: weldra 
zal uw Redder komen. (…) Ik 
kom naar u toe, Ik zal u redden.  

                                                                     (ZJ 124) 
Hij zal alle tranen van hun 
ogen afwissen en de dood zal 
niet meer zijn: geen rouw, 
geen geween, geen smart zal er zijn want 

al het oude is voorbij.                        (Apoc 21, 4) 

 
Bij U, mijn hoogste goed, 
mijn God, bij U ben ik 
geborgen. (Ps 73) 

Zoals de regen daalt op het 
veld, zoals de dauw die de 
aarde drenkt, zo zal hij komen, 
en in die dagen zullen trouw en 

waarachtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed 
zijn.                                                         (Ps 72) 

O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende 
weer, zodat het looft uw naam, o Heer! 

Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, 
Immanuël.                                                         (ZJ 121) 

Ik heb mijn hart tot u 
geheven, Heer, al mijn hoop 
zijt Gij. Ik weet: Gij zult mij 
niet begeven; mijn Heiland is nabij.  

(Gerard Wijdeveld) 

 
De nacht loopt ten einde. 
De dag komt naderbij!  
               (ZJ 115) 

Verheugt u in de Heer te 
allen tijde.  
Nog eens: verheugt u! De 
Heer is nabij!  

                                                         (Fil 4, 4.5) 

Kom en word opnieuw 
geboren, ster waarop de 
wereld wacht. Breek het 
donker met uw stralen; met uw warmte:     

breek de nacht!                                    (ZJ 128) 
Verschenen is de mildheid en de trouw 
van onze God.  
              (Tit 3,4) 

 


