
     ADVENT 2020 WEEK 1. 

     WEES WAAKZAAM 

 

   Zondag 29 november 2020. 

   Marcus 13:33-37 

   Jezus zegt: Wees op uw hoede, wees waakzaam 

   Waakzaamheid is geboden!! Als je dat hoort dan ben je op je hoede. 

   Zo vraagt de Heer ook van ons om alert te zijn. Ieder moment van de dag kan 

   Hij verschijnen in je leven. Maar ook: Ieder moment kun je geroepen worden 

   om dit leven te verlaten. Hoe zou je nu voor de Heer verschijnen? 

 

 

 

Maandag 30 november 2020. 

Psalm 122:1-9 

Hoe blij was ik toen men mij riep: Wij trekken naar Gods huis. 

Op dit moment kunnen we dat niet zo uitbundig zeggen. 

Mis je de kerk? En zo ja, wat mis je het meest? Deel met anderen wat je mist.  

Het kan een mooi gesprek worden. 

  

 

 Dinsdag 1 december 2020. 

 Jesaja 11:1-10 

 Jesaja sprak: Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn. 

 God kijkt niet naar de buitenkant. De buitenkant is iets van de wereld.  

 Mensen willen zich vaak beter voordoen dan dat men is.  

 Ja, dat geldt ook wel voor ons. Doe je masker eens af. Wie kent jou echt?  

 

 

Woensdag 2 december 2020. 

Mattheus 15:29-37 

Hij nam de 7 broden en vissen……Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de 

mensen. Iedereen at en werd verzadigd. 

Met vijf broden en een paar vissen laat Jezus zien dat de liefde oneindig deelbaar is.  

Dus, deel het vandaag bewust.  

Geef je liefde weg. En je houdt genoeg over.       

 

      

 

 

 

 



     Donderdag 3 december 2020. 

     Mattheus 7:21-27. 

     Jezus zei: Niet ieder die tot Mij zegt: “Heer Heer” zal  

     binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil 

     van mijn Vader doet die in de hemel is. 

     Jezus wijst ons er op dat wij God moeten liefhebben en onze 

     naaste moeten liefhebben als onszelf. Heb je gisteren bewust 

     stil gestaan bij de liefde? Heb je bewust gedeeld? Dat vraagt 

     een opmerkzame geest. Iedere dag. Daden van liefde zijn een 

     gebed. Probeer het nog eens? 

 

Vrijdag 4 december 2020. 

Psalm 27 

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen. 

De dagen zijn donker. En Corona maakt het leven ook donker.  

Veel mensen voelen zich wat eenzaam. Jij ook?  

Juist nu komt het er op aan dat wij Gods Licht mogen ervaren in ons leven.  

Steek vanavond eens een kaarsje aan. Laat de TV uit en ook geen internet.  

Zet maar zachtjes mooie muziek aan.  

Sluit je ogen en voel de warmte van Gods Licht.  

En zeg dan maar: Wie zou ik vrezen? Niemand!! God is bij je. 

   

 

 

  Zaterdag 5 december 2020. 

  Mattheus 9: 35-10:1-8 

  Jezus zei: Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven. 

  Liefde en licht stonden centraal deze week. Je krijgt het gratis van God. Deel het 

  daarom ook gratis uit. En weet je nog? Zonder te letten op uiterlijke schijn. Doe het!! 

  Onvermoeibaar!! 

      

 


