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Advent  

Gij, moederlijke aarde, 
hebt ontvangen het levende zaad 
in de donkere 
trouwe beschutting van de bodem - 

 
De mantel van de nacht 
wijd over ons heengeworpen, 
en de zon die voltrekt  
haar snelle en korte tocht,   
spreken tot onze harten  
vermanend en veelbelovend 
Gij, aarde, hebt gedragen 
de voetstappen van Maria, 
toen zij geduldig reisde 
zuidwaarts naar Bethlehem 

 
en de aarde draagt ons 
ook nu weer bij ons werk, 
opdat wij mogen wekken 
Christus in onze geest. 

 
Zo mogen wij Hem verwachten, 
gezonden door de Vader, 
Heler en Brenger 
van Liefde in ons wezen – 

 
van liefde zonder eind. 

 
Uit: Meditatieve spreuken voor iedere dag 

Adam Bittleston 
Uitgeverij Christofoor 
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 Wordt 

In het epistel dat in de adventstijd in de mensenwijdingsdienst gelezen 
wordt klinkt dat in onze ziel juist in deze tijd een vermoeden kan ontstaan 
van een innerlijk spreken van een goddelijk woord.  
Dit goddelijke wereldwoord spreekt: ‘Wordt’. En het roept, zo verwoordt 
het adventsepistel, het beeld op van menswording waarin godswording 
verborgen is.  
Dat lijkt een groot mysterie. In het worden van de mens is een goddelijk 
worden verborgen of misschien juist ‘geborgen’. Je zou dit misschien wel 
de adventsstemming voor onze tijd kunnen noemen: dat alles wat de 
mens en de mensheid als geheel in deze tijd doormaakt gericht is op een 
ontwikkeling van de mens en dat daarin een toekomst wordt voorbereid. 
Dat bovendien de mens in zijn ontwikkeling niet alleen is maar dat 
daarmee een hoger en goddelijk ‘worden’ verbonden is. In het mens-
worden kan ook de Godheid een stap doen die verder gaat dan wat tot nu 
toe vanuit de diepten van zijn wezen geopenbaard kon worden: in het 
mens – worden is godswording verborgen. Dat kan alleen in de grootste 
dankbaarheid voor het heil dat zich in de kerstnacht opnieuw met het 
leven op aarde verbindt. 

Ignaz Stegeman 
 

 
Temidden van een mensheid die vervuld is  
van angstdromen en vraagt  
wat nu toch allemaal wel komen zal, 
willen wij een kleine kring van mensen zijn 
die weet wat komt.  
Zij weet namelijk Wie komt. 
En wanneer Hij komt  
mag gerust al het andere ook komen. 
 

Emil Bock 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het regelmatig verzenden van deze digitale uitgave ‘Aan de Stroom’ is in 
principe gratis. Mocht u echter uit waardering toch iets extra’s voor de 
gemeente Rotterdam willen doen, dan besteden we die schenking ten 
behoeve van de nieuwbouw achter onze Michaelkerk. 
U kunt een bijdrage onder de naam ‘Aan de Stroom’ overmaken op 
rekening: NL23 TRIO 0254 6661 40 t.n.v De Christengemeenschap 
Rotterdam. 
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