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Zondag 29 november is de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd van Kerstmis. Volgens 

de traditie van de kerk wordt in de vier weken voor Kerst tijd gemaakt voor rust en bezinning.  

Het is wachten op wat komen gaat en er golden van oudsher weinig voorschriften.  

 

Voor velen heeft het begrip Advent zijn betekenis verloren. Omdat  ook Sinterklaas een sterke positie 

heeft verworven, gaat zo’n beetje alle tijd op aan het doen van inkopen en het organiseren van de twee 

feesten. Voor de winkeliers –eigenlijk een ouderwets woord want het beeld wordt bepaald door de 

grote ketens en de online shops –is  de maand december niet voor niets beslissend voor een goede 

jaaromzet. De winkels en tuincentra liggen al vol kerstspullen. 

 

De Advents- en Kerstconcerten herinneren ons nog wel aande oorspronkelijke kant van Kerstmis en 

voor veel gezinnen komt de nachtmis tegemoet aan ons nostalgisch verlangen naar beschutting, rust en 

vrede. Maar het mag niet te confronterend zijn, want we willen graag geloven dat alles goed komt. 

We geven gul voor goede doelen. 

 

Maar Corona gooit roet in het eten en het Kerstfeest staat ook nog op losse schroeven. Wat betekent 

geven,zonder nabijheid en warmte? Hoe moet je Kerstmis vieren?  

Wat vind je belangrijk en wat kan dan wel?  

Ongewild staan we ineens stil bij vragen waarover we al jaren niet meer hoefden na te denken. Hoe 

bereiden we ons voor op wat komen gaat? Waar kunnen we het verschil maken? 

Ik denk dat de leidraad zou kunnen zijn: ga op zoek naar de echte behoefte van de ander, dan kom je 

die van jezelf ook op het spoor.  

 

Niet alleen Corona gooit roet in het eten. Een discussie als die over Zwarte Piet moest misschien wel 

gevoerd worden, maar naar mijn gevoel werkt deze eerder splijtend dan helend, als gevolg van een 

ander gevaarlijk virus dat in de hele wereld ontelbare mensen heeft geïnfecteerd: het polarisatievirus, 

dat gulzig energie van mensen opslorpt en mensen naar verschillende kampen jaagt, ver verwijderd 

van de plaats waar nog wel echt Kerstmis gevierd kan worden.  
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