
ADVENT: BEGIN VAN EEN NIEUW KERKELIJK JAAR 
 
Na het feest van Christus Koning afgelopen zondag, begint nu de Adventstijd. De Advent zijn de 
eerste vier weken voorafgaand aan het Kerstfeest. Het woord 'advent' komt van het Latijnse 
'adventus' dat zoveel als komst betekent. Advent is de periode van voorbereiding op de geboorte van 
Jezus Christus, de zoon van God (hoogfeest van Kerstmis). Iedere zondag van de Advent heeft zijn 
eigen inhoud:  
- Eerste zondag: verwachting van de wederkomst van Jezus  
- Tweede en Derde zondag: de bekeringsoproep van Johannes de Doper en daarmee de verwachting 
van de komst van de Heer  
- Vierde zondag: Rol van Maria. Met haar uitzien naar de geboorte van Jezus.  
In onze kerk hangt een adventskrans om de advent te begeleiden. Iedere zondag wordt een van de 
vier kaarsen op de krans aangestoken.  
Op de eerste zondag van de Advent begint ook een nieuw kerkelijk jaar. Zoals er een kalenderjaar of 
een schooljaar is, zo kent de katholieke kerk het kerkelijk of liturgische jaar. In de loop van een jaar 
wordt in de liturgie alles wat God voor de mensen heeft gedaan, herdacht en/of gevierd.  
In de liturgische kalender worden A, B en C-jaren onderscheiden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is 
een lezingencyclus van drie jaren ingesteld. Hierdoor wordt het mogelijk een groter deel van de H. 
Schrift te lezen. In het A-jaar staat vooral het evangelie van Matteüs centraal. In het B-jaar het 
evangelie van Marcus en in het C-jaar het evangelie van Lucas. Teksten uit het Johannes-evangelie 
worden op geschikte momenten in deze drie jaren ingelast. In november 2004 is het A-jaar 
begonnen. Nu op deze eerste zondag van de Advent, 27 november 2005, begint het B-jaar, waarin 
vooral gelezen wordt uit de teksten van het Marcus-evangelie, aangevuld met teksten uit het 
evangelie van Johannes.  
In grote lijnen is het liturgische jaar te verdelen in drie perioden. Twee daarvan zijn veruit de 
belangrijkste: de Kerstkring en de Paaskring. Beide bestaan uit de hoogfeesten zelf en vanwege het 
belangrijke karakter kennen ze een langere voorbereidingstijd.  
De kerstkring is de eerste periode van het jaar. De kring begint op de eerste zondag van de Advent 
tot de zondag na Driekoningen in januari.  
De Paaskring is de volgende periode. De kring begint ruim drie weken voor Aswoensdag, loopt via 
Pasen tot aan Pinksteren. Het feest van Pasen werd verlengd om de vreugde van Pasen uit te zingen. 
De derde periode is de tussenliggende periode tussen Pasen en Kerst en loopt van de zondagen na 
Pinksteren tot aan de Advent.  
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