
Kinderwoorddienst tijdens de Advent in Geldermalsen 

 

Tijdens de Advent is er op de 1e en 4e zondag geen viering in de kerk van 

Geldermalsen. De werkgroep heeft gekeken naar een mogelijkheid om de kinderen 

tijdens deze 4 weken op een leuke manier voor te bereiden op Kerstmis. 

 

De 1e zondag van de Advent worden de kinderen uitgenodigd om naar het 

parochiecentrum te komen. Hier kijken we vooruit op Sinterklaas, luisteren naar het 

verhaal van de heilige Nicolaas en maken we iets wat met de Advent te maken heeft. 

De 2e en 3e Advent vieren we met de kinderen tijdens de viering, we luisteren naar een 

verhaal en bereiden ons voor op het kerstfeest. 

De 4e Advent worden de kinderen uitgenodigd om te komen brunchen in het 

parochiecentrum. We luisteren naar een mooi verhaal en maken iets moois voor 

Kerstmis. Op deze manier vieren we toch de 4 weken van de Advent met de kinderen. 

 

Op dinsdag 24 december is er een Kerstgezinsviering om 19.00 uur in Geldermalsen. 

 

Zondag 1 december 2019  11.00 uur 1e Advent in ‘t parochiecentrum 

Zaterdag 7 december 2019 19.00 uur KWD tijdens de viering 

Zondag 15 december 2019 11.00 uur KWD tijdens de viering 

Zondag 22 december 2019 11.00 uur Adventsbrunch in ‘t parochiecentrum 

Dinsdag 24 december 2019 19.00 uur Kerstgezinsviering  

 

Jullie zijn allemaal van harte welkom! 

 

 
 

Werkgroep Kinderwoorddienst Geldermalsen 



De vier Adventskaarsen – door Ad Stigters 

 

De eerste kaars word genoemd:      ‘Nox praecessit’   –   De nacht loopt ten einde! 

Romeinen 13, 11-14     Waakzaamheid 

 

11 Bovendien , gij kent de tijd waarin wij leven, gij weet dat het uur om uit de slaap  te 

ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot geloof kwamen 

12 De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der 

duisternis en ons wapenen met het licht. 

13 Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van 

braspartijen en drinkgelagen,  van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. 

14 Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer. 

 

De tweede kaars wordt genoemd:   ‘Tu es qui venturis es?’  -   Zijt Gij de komende? 

Matteüs 11, 2-10        Getuigenis over Johannes de Doper 

 

2 Johannes nu hoorde in de gevangenis over de werken van Christus en liet Hem door zijn 

leerlingen de vraag stellen: 

3 ‘Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?’ 

4 Jezus antwoordde hun: ‘Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet:  

5 blinden zien en lammen lopen , melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en 

aan de armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. 

6 Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.’ 

7 Toen zij vertrokken, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: ‘Waar zijt gij in 

de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? 

8 Waar zijt gij dan we naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding?  Die verfijnde 

kleding dragen zijn te vinden  in paleizen der koningen. 

9 Waartoe zijt ge dan uitgetrokken? Om een profeet te zien?  Inderdaad zeg Ik u, zelfs meer 

dan een profeet! 

10 Hij is het over wie geschreven staat: Zie , Ik zend mijn bode voor U uit, die de weg voor uw 

komst zal bereiden. 

 

De derde kaars wordt genoemd:   ‘Gaudete!’     -    Verheugt u! 

Filipenzen 4, 4-7      Laatste vermaningen 

 

4 Verheugt u in de Heer te alle tijde. Nog eens: verheugt u!  

5 Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. 

6 Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit 

zonder dankzegging.  

7 En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in 

Christus Jezus. 

 

De vierde kaars wordt genoemd:    ‘Canite tuba!     Blaas de bazuin! 

Joël 2, 1     De dag van Jahwe als een vijandelijke inval 

 

1 Blaast de bazuin op de ’Sion,  slaat alarm op mijn heilige berg: al de bewoners van het land 

moeten beven! Ja, de dag van Jahwe is gekomen ; ja, hij is nabij.    


