
Weest op uw hoede, weest waakzaam (Mc. 13, 30) 
 
Ieder mens moet leven vanuit het besef 
dat van zijn al of niet wakker en actief worden 
het lot van de gehele mensheid afhangt: 
Wie een mens redt ... 
het is alsof hij de hele wereld redt. 
 
En als er in het Onze Vader gebeden wordt 
'Uw Koninkrijk kome' 
dan stelt de bidder zich als actieve medewerker 
van dat Koninkrijk op. 
 
Als we bidden dat de vrede komen mag 
'in onze dagen' 
is daarmee ook bedoeld 
'dank zij onze medewerking'. 
 
Degene die van de komst van het Koninkrijk 
horen en weten wil 
kan geen buitenstaander blijven. 
 
Vandaar de oproep om waakzaam te zijn. 
Niet om te voorkomen 
dat we plotseling voor lelijke (of onaangename)  
verrassingen zouden komen staan, 
maar om goed te beseffen 
dat het van onze waakzaamheid afhangt 
of dat Koninkrijk echt werkelijkheid wordt. 
 
Jij, 
hoorder en in verwarring gebrachte lezer, 
jij kunt geen buitenstaander blijven. 
 
Wees waakzaam, doe mee. 
Ja, 
ja jij, 
terstond! 
 
H.J. van Ogtrop 
 
DE ADVENT BEGINT 
 
Dit weekend begint de Advent: voorbereiding op het feest van Kerstmis, feest van de 
Menswording van Jezus. 
In onze verschillende gemeenschappen zullen we de verschillende lezingen van de Advent tot 
ons laten doordringen. Paus Franciscus vraagt om op dit eerste weekend speciaal aandacht te 
besteden aan de bijbel. 
De Advent is ook een tijd van grotere aandacht voor onze medemensen, vooral voor hen die 
in noodzijn. Daarom doen we mee aan de actie van Welzijnszorg. Eén op de zeven komt er 



niet; één op de zeven heeft niet genoeg om te slagen in het leven; één op de zeven ontvangt 
niet genoeg om menswaardig te leven … 
Moge, ondanks het donker van deze tijd, letterlijk en figuurlijk, ‘het licht in ons blijven 
branden’. 
 
PAROCHIEBERAAD GENT-NOORD 
 
Ons parochieberaad nadert nu snel. Op 2 december worden de deelnemers verwacht in de 
kerk van Sint-Godelieve om 9 u. Afsluiten doen we om 13 u. met een broodmaaltijd. Meer 
dan 30 parochianen schreven zich in. We zijn hen allen heel dankbaar om hun inzet. 
Voor diegene die niet kunnen komen en die toch willen mee helpen: een gebed op 
zaterdagmorgen opdat wij allen zouden luisteren naar Gods Geest en onderscheiden waar het 
op aan komt … 
 
 
 
 


