
Eerste zondag 

 
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het 

donker. Dat werpt een ander licht op ons leven. 
In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst. 

In het begin van de adventstijd is de zon 
bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie 

stralen. De basis van de schikking is een 
opkomende zon, en is nog klein. 
Ook ligt er een ingepakte vrucht  

(geweven, als een mantel), veilig en beschermd, 
deze moet nog tot bloei komen. 

Er brandt één adventskaars. 

 
                Gedroogde grassen, 
               als stralen van de zon 
                  – Morgenlicht –  
                  vol verwachting. 
 

 
 

 

Tweede zondag 

 
 

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het 

dopen van mensen, het dopen van Jezus. De 

opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn 

meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets 

langer. We zien een glazen schaal met water 

waarin een jakobsschelp drijft met daarin een 

brandend lichtje. Dopen met het licht. 

2 adventskaarsen branden. 

 

Johannes doopte 

met Levend water, 

in het morgenlicht 

vol verwachting! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Derde zondag 

 
Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met 

wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde 
doen. (Lucas 3:11) 

De toespraak van Johannes,  
waar hij oproept tot: 

Als je veel hebt... deel dan met de ander en 
genoegen nemen met wat je krijgt. 

Tussen de stralen zijn granen geplaatst. Van de 
granen wordt brood gemaakt. Voor de opgaande 

zon ligt brood. Er branden drie adventskaarsen. 

Deel met elkaar 
het brood, 
het leven 

in het volle licht. 

 

 

 

Vierde zondag 

 
Lucas 1:39-45 

Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden 
van de Heer in vervulling zullen gaan. (vers 45) 

Maria die op bezoek gaat bij Elisabeth. 
De zonnestralen worden langer en talrijker 

en er komen katjes tussen (beginnende groei). 
Voor de schikking staan 2 amaryllissen met 

een knop omwikkeld. 
Deze verbeelden Maria en Elisabeth die 

zwanger zijn. 
 

Verborgen in de bol 
groeiend naar licht, 

nieuw leven 
gezegende toekomst. 

 
 

 


