
 ADVENT: STILLETJES VERLANGEN. 

  ADVENT WEEK  2. 

Zondag 4 december 2016. 

Mattheüs 3:1-11. 

Johannes de Doper kwam zoals de profeet 

Jesaja zei: Luid klinkt de stem in de woestijn: 

“Maak de weg van de Heer gereed”. 

 

Hoe bereiden wij ons voor op het kerstfeest?  

Kijken wie er komt? Wat je in huis gaat halen? 

Zeker, dat is ook belangrijk. Maar geestelijk? Hoe doe je dat? 

Misschien door iedere dag met deze teksten een kwartiertje 

voor God vrij te maken. 

 

Maandag 5 december 2016. 

1 Johannes 2:24-28 

Johannes schreef: Wat u vanaf het begin heb gehoord, laat dat in 

u blijven.  

 

Waarom twijfel soms zo? Geloven in God is een eenvoudig 

vertrouwen. God houdt van jou. Vergeet dat nooit! 

 

 

Dinsdag 6 december 2016. 

Lucas 18:7-8 

Jezus zei: Zal God niet zeker recht verschaffen  

aan hen die dag en nacht tot Hem roepen?  

 

We mogen in deze tijd ons meer richten op het gebed.  

Bidden maakt je leven niet anders,  

maar zorgt er voor dat jij anders in het leven gaat staan.  

Dat is de kracht van God in het gebed.  

 

 

Woensdag 7 december 2016. 

Jesaja 59:15-21 

De Heer zegt: Mijn Geest die op jou rust  

en de woorden die Ik in je mond heb gelegd,  

zullen uit jouw mond niet wijken. 

 

Door het H. Doopsel en door het levende Woord van God mogen wij weten dat God altijd 

in ons spreekt. Als je voor een keuze staat, vouw dan je handen en vraag aan God wat je 

moet doen; wat Hij verlangt. Je zult het antwoord horen. En wat ga je dan doen?? 



Donderdag 8 december 2016. 

Efeziërs 1:3-14. 

Paulus schreef: In Christus heeft God ons vol liefde uitgekozen 

Om voor Hem heilig en zuiver te zijn. 

 

Heilig en zuiver? Ik? Nou het is maar goed dat anderen mijn duistere 

gedachten of kanten niet zien. Tja, en toch ben je heilig en zuiver voor God. 

Raar hè. Maar zo werkt dat. Je bent Zijn mensenkind. In zijn hand ben je veilig en 

Heilig. Wen maar aan die liefde. 

 

 

 

 

Vrijdag 9 december 2016. 

Efeziërs 2:11-18 

Paulus schreef: Nu bent u die eens ver weg was in Christus Jezus dichtbij 

gekomen. 

 

Ben je wel eens op vakantie naar de kerk geweest? Mooi om te ervaren hoe je dan 

één bent in het geloof. Dan ben je met elkaar dichtbij God. Misschien kun je 

vandaag eens bidden voor onze broeders en zusters in Christus die vervolgd 

worden. Soms kunnen wij iets concreets doen, maar vaak ook niet. In Christus 

mogen wij ons met hen verbonden weten. 

 

 

 

 

 

Zaterdag 10 december 2016. 

2 Petrus 3:14-18 

Petrus schreef: U moet zich inspannen om in vrede te worden aangetroffen.  

Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. 

 

Verlies jij wel eens je geduld? Waarom eigenlijk? Wat zit je dan dwars? 

Tel eens tot tien. Zucht of ga even een blokje om. 

En bedenk dan dat God veel geduld met jou heeft. Een engelengeduld. 


