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De eerste advent 

Het vieren van vier advent zondagen hebben wij feitelijk aan de viering van 
de geboorte van Jezus te danken en de daarna op gekomen-Christologie. 
Vier zondagen voor 25 december zullen altijd vallen tussen de datums 27 
november en 3 december. Dit heeft tot gevolg dat het voor velen 
Sinterklaasfeest een tweede plaats mag innemen en kerst al begint als 
Sinterklaas nog niet uit ons koude natte landje is vertrokken.  
Ik wil bij dit fenomeen -de Advent – wat van mijner gedachten kronkels vast 
stellen en u voorleggen. Om over te denken, bovenal na te denken. 
Ten eerste; De voetbal gekte heeft toegeslagen. Onze 8 miljard  tellende 
wereld bevolking wordt deels bewust vermoord zelfs worden er door de 
moordenaars kruisjes geslagen. In die vier weken advent mag een ander 
zeer groot deel van die 8 miljard vier weken lang impact geladen naar bed. 
Ten tweede; Dat zoveel miljoenen , vooral bij het W.K. voetbal zich zo 
onderdompelen is niet te verklaren. Zelfs als Max, de coureur, 
wereldkampioen wordt gaat voetbal op de TV voor. 
In de eerste wereld oorlog heeft het bestaan dat Duitse en Engels militairen 
even niet gevochten maar met elkaar gevoetbald hebben vanwege 
landelijke wedsstrijden. Zo is er ook een verhaal over de Kerstnacht dat in 
de tweede wereld oorlog vijandige militairen in de Kerstnacht het ‘Stille 
nacht’ hebben gezongen. Het zei zo. 
Ten derde; Bij de krankzinnige voetbal menigtes, bij de alles, dicht bij ons 
huis en land, niets ontziende moordenaars, bij de , misschien te hoge, 
verwachting van de door ons vrij gevochten maand december, met al onze 
angsten voor crises, wij vooral ons zelf mogen blijven. 
Wij verschoond blijven van te onstuimige theologische en metafysische 
hersen schimmen ’maar proberen te denken waarom en waartoe wij op 
deze wereld zijn. Te zijn of niet te zijn, realistisch denken. Aldus 
Voltaire(1694- 1778) We kunnen dank zij de enorme heelal inkijkers het 
einde van het ons bekende heelal aanschouwen. De abstracte beeldvorming, 
de wetenschappen, met de metafysica verlaten: “ Te zijn of niet te zijn”.  
Wat is en wat betekent advent. Laten we het denken weer beoefenen en u 
allen een prettige maand, dan wel zinvolle maand toewensen en elkander, 
vooral  als dicht nabije lief hebben, waarvoor we zijn, ik heb lief en daarom 
ben ik. 
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