
Mini-viering voor thuis, Advent 3 

Mini-viering 13 december 2020 Derde zondag van de Advent

 

• Ga samen aan tafel zitten rond de adventskrans, of zet vier kaarsen neer.  

 
• Steek de eerste, tweede en derde kaars aan en zing/bid samen:  
 

Een groene krans, vier kaarsen, 

want Kerstmis komt in zicht. 
Het wordt steeds minder donker, 
dus zie je steeds meer licht. 

De derde kaars mag branden; 

weer wint het licht terrein. 
Je ziet: straks zal de duisternis 

voorgoed verdwenen zijn. Refrein 
 

• Elke week denkt een kunstenaar, op basis van de eerste lezingen van de zondag met ons na over 
God. De kunstenaar van deze week is een geurkunstenaar. Hij denkt na over hoe God met mensen 
omgaat, en probeert daar een kunstwerk van te maken. De geurkunstenaar  vertelt: 

'Ik ben kunstenaar. Een heel bijzondere kunstenaar: een 

geurkunstenaar. Ik ben ooit begonnen met geuren die we 
allemaal kennen, zoals de geur van rozen, maar ik wilde iets 

speciaals. Daarom ben ik altijd op zoek naar iets wat me kan 
inspireren om mijn geuren te maken. 

 
Nu heb ik deze oude Bijbel een tijdje geleden in een 

kringloopwinkel gevonden. Ik sloeg hem open en toen kwam ik 
een verhaal tegen dat mij op nieuwe ideeën bracht. Nou was 

het best een moeilijk verhaal, en ik wil graag goed begrijpen 

wat er staat, daarom heb ik aan iemand in de kerk gevraagd om 
het simpel voor mij op te schrijven. Zullen we het samen 
lezen?'  

 



God zal alles weer in orde maken (Jesaja 61,1-2a+10-11) 

Het volk van God woonde in een ver en vreemd land. De mensen voelden zich daar  helemaal niet 
thuis. Alles was anders, het land, het weer, de taal, het eten.  

Gelukkig hadden ze sinds kort weer een beetje hoop dat alles goed zou komen. Maar dat ging 
allemaal niet zo gemakkelijk. Niet iedereen deed uit zichzelf de goede dingen. Daarom stelde God 

mensen aan die konden spreken namens Hem. Deze mensen werden gezalfd zoals koningen vroeger 
gezalfd werden. (En wij worden gezalfd bij onze doop, en bij ons vormsel.)  

Eén van hen was de profeet Jesaja. Hij zei tegen de mensen:  

“Ik mag jullie vertellen wat God belangrijk vindt, want ik ben gezalfd door God en spreek in zijn 

naam. 
Hij heeft mij gestuurd om niet alleen aan jullie maar ook aan arme en zieke mensen goed nieuws te 

brengen. 
Ook aan verdrietige mensen en aan mensen in de gevangenis mag ik vertellen dat er een einde zal 

komen aan hun ellende. 
Daarom ben ik heel erg blij. Ik mag goed nieuws brengen.  

God zal alles weer in orde maken, zoals in de lente de zaadjes uit de grond komen en de aarde weer 
groen wordt en vol van leven.“ 

• Na de navertelling neemt de geurkunstenaar weer het woord: 

'Weet je, die tekst inspireerde mij. Er zijn zoveel emoties in deze wereld. Veel van deze emoties kan 

ik verbinden aan geuren. Zoals bijvoorbeeld dat rozenparfum, de geur van rozen doet mij denken 
aan liefde. Of versgebakken appeltaart; die geur doet mij denken aan mijn oma, die altijd staat te 

bakken. Als ik dat ruik denk ik aan de liefde die ik voor haar voel. Liefde is dan ook een gemakkelijke 
geur. Maar de mensen in ons Bijbelverhaal waren bang, verdrietig en eenzaam. Dat vind ik zelf geen 
leuke geuren. Ik heb ooit wel geprobeerd ze te maken, maar die geuren waren niet lekker.  

Bang rook naar zweet, naar brand, en nog meer vervelde dingen. Verdriet rook naar zout en 
eenzaamheid stonk zo verschrikkelijk, dat kan ik niet eens beschrijven. 

Maar hoop! Hoe zou hoop ruiken? De mensen kregen weer hoop, gestuurd in de vorm van gezalfde 

mensen! Ik ben aan vaseline gaan ruiken, en aan andere zalfjes, sommige roken best lekker, andere 
weer helemaal niet! Toen ik dat aan iemand van de kerk vertelde moesten ze ook lachen. Het ging in 

het verhaal dan ook over speciale zalf. Die hebben ze zelfs ook in jouw kerk, maar die komt alleen 
tevoorschijn bij speciale gelegenheden! Maar nu ben ik toch nog nieuwsgierig geworden hoe hoop 
zou ruiken, kunnen jullie mij helpen zoeken? Weten jullie het misschien?'  

• Praat er met elkaar over door: 

- Hoop heeft te maken met dat je weer verder kunt, dat je weer groeikracht krijgt. Mensen als 
Jesaja, komen de mensen weer hoop brengen. Hebben jullie de hoop ook wel eens verloren? Wat gaf 

jullie dan weer hoop? Kunnen jullie je dat moment nog herinneren? 
- Wat betekent het om weer hoop krijgen als je die eerst verloren had? 

- Iedereen kan een ander hoop brengen. Op je eigen manier. De geurkunstenaar deed het door op 

zoek te gaan naar de geur van de hoop. Hoe zou jij hoop kunnen brengen?  (Denk aan opbeurende 
woorden, een kaartje, een knuffel geven en zeggen dat het goed komt)  
- Zoek eens in huis naar een geur die de geur van hoop zou kunnen zijn.  (Denk aan bodylotion, 
shampoo, of fruit op de fruitschaal, koffie, limonade of een plant. Er zijn vas t nog veel meer dingen 
die ruiken te vinden.) 
 
 



• Zing samen het couplet voor de 3e Advent van het liedje: Hoort hoe God met mensen omgaat  

Hoort hoe God met mensen omgaat  
hoe Hij onze zoektocht ziet 

en ons daarom tegemoet komt 
zo ons nieuwe kansen biedt. 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij juist de zwaksten ziet. 
En Jesaja heeft geroepen 
als profeet die toekomst biedt. 

 

• Bid een gebedje: 

Lieve God, 

Soms lopen we tegen dingen aan, stomme dingen.  
Dingen die we niet begrijpen, of die eindeloos lijken te 
duren. 

Soms voelt het alsof het nooit gaat lukken, alsof ik het 
niet kan.  
Of soms lijkt de wereld niet mee te willen werken, alles 
gaat dan fout. 

Maar soms lieve God, gaat alles dan plots toch weer 
goed! Dan begrijp ik, dan kan ik, dan werkt het, gaat 
alles goed! Dat kwam omdat ik niet opgaf. 

Ik bleef hopen! Ik gun iedereen hoop! 
Ik hoop dat U die hoop kan geven aan wie ik het zelf 
niet geven kan. 

Amen 

• Sluit af met het bidden van het Onze Vader  

Onze Vader, 
die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. 
Amen 



Knutsel: 

De geurkunstenaar was op zoek naar de geur van hoop. Om mensen weer zin te geven in de 
toekomst. Ze kregen er groeikracht van. Om het beeld van God (als degene die ons laat groeien en 

bloeien) vorm te geven kun je een boon opkweken. Want die heeft heel veel groeikracht. Die laat 
zien wat hoop met je doet. 

Benodigdheden: 
- Potje of schaaltje  

- Keukenrol 

- Water 
- Bruine boon 

Werkwijze 

Maak het keukenpapier nat en stop het in het potje.          
Leg de boon op het keukenpapier. Een potje kan daarna afgesloten worden;         

zit de boon in een schaaltje, dan moeten de boon en het papier goed nat        
gehouden worden. Bruinen bonen lopen heel snel uit, zeker wanneer ze op       

een lichte plaats neergezet worden. Ze het potje dus op bijvoorbeeld in de    
vensterbank, en kijk wat er gebeurt. 

 

 

          

Print de tekening uit. Geef de bloempot 
een mooie kleur en knip alles uit. 

Snij/knip het witte lijntje (aan de 
bovenkant van de bloempot) open en 

schuif de bloem via de achterkant erin. 

Als je nu de bloem omhoog schuift, zie je 
hoe hij groeit. 

 

        

 


