
 ADVENT: STILLETJES VERLANGEN. 

  ADVENT WEEK 1. 

Zondag 27 november 2016. 

Mattheüs 24:42-44. 

Jezus zei: Jullie moeten klaarstaan 

want de Mensenzoon komt 

op een tijdstip waarop je het niet verwacht. 

 

Ieder jaar bereiden wij ons rustig voor op de Advent.  

Wij mogen nadenken over de vraag:  

Als wij nu voor Christus zouden moeten verschijnen,  

hoe zou ons leven er uit zien? Dat mag de leidraad zijn voor de Advent. 

 

Maandag 28 november 2016. 

Filippenzen 3:1-9 

Paulus schreef: Omwille van Christus heb ik alles prijsgegeven.  

 

Dit vraagt moed. Om uiteindelijk altijd te kiezen voor Christus.  

Iedere dag opnieuw; in gebed en in daden van liefde.  

Bid jij iedere dag? Nee, begin gewoon iedere dag met het Onze 

Vader. Je hart richt zich dan op God. 

 

Dinsdag 29 november 2016. 

Johannes 6:16-21 

Jezus liep over het meer naar zijn leerlingen toe en zei: Ik ben het, wees niet bang. 

 

Wat Jezus in zijn aardse leven deed,  

doet Hij nog steeds in ons geestelijk leven.  

Op de woelige golven van ons leven, komt Hij ons tegemoet.  

Wat er ook gebeurt: we hoeven niet te vrezen. Eng hè.  

 

Woensdag 30 november 2016. 

Romeinen 10:11-13 

Paulus schreef: Er is geen onderscheid tussen mensen, want ze hebben allen dezelfde 

Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen. 

 

Mensen zijn verschillend. U, jij en ik ook.  

Ook in onze kerken zijn wij verschillend.  

Gelukkig maar. Wat ons bindt, is God zelf. 

Hem ontmoeten wij in het Woord en Sacrament . 

Stuur eens een kaartje naar iemand waar je je wel eens aan ergert.  

Alleen met een lieve groet. Meer niet.  

Lastig? Tja, dan heb je God hard nodig dus. 



Donderdag 1 december 2016. 

Psalm 86. 

Wijs mij uw weg Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. 

 

Wie is de Weg van de Heer? Wie is de Waarheid?  

Dat is Jezus. Hij wil iedere dag  

in ons hart herboren worden.  

Als je merkt dat je eigenlijk met zaken bezig bent  

die alleen je ego strelen, vouw dan eens je handen  

en zeg zachtjes een paar keer deze zin uit de Bijbel.  

O ja, je mag ook in plaats van “mij”  

de naam van een dierbare uitspreken.  

 

 

 

 

Vrijdag 2 december 2016. 

1 Korinthe 4:1-13 

Paulus schreef: Worden we bespot, dan zegenen we. Worden we vervolgd, dan 

verdragen we. Worden we beledigd, dan antwoorden wij vriendelijk. 

 

Maak je dat wel eens mee?  

Vervolgd worden we niet.  

Maar bespot of beledigd? Om ons geloof of zomaar?  

Denk je dan: Je zoekt het maar uit?  

Wat vraagt Christus van ons? Dat weet je heus wel.  

Lukt het niet? Oh, lees dan even de tekst van gisteren nog eens. 

 

 

 

 

 

Zaterdag 3 december 2016. 

Habakuk 2:1-4 

Ik ga op mijn wachtpost staan en kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. De Heer zei: De 

rechtvaardige zal leven door zijn trouw. 

 

Wat is jouw wachtpost?  

Waar sta jij even stil om God te horen?  

Maak vandaag eens 10 minuten vrij voor God.  

Even stoppen met alles doen. Geen geluid om je heen.  

Richt je tot God. Wat zegt Hij?  

Misschien morgen nog een keer proberen? 


