
     ADVENT 2020 WEEK 2. 

     WEES GETUIGE. 

 

   Zondag 6 december 2020. 

   Marcus 1:1-8. 

   “Bereid de weg van de Heer. Maak recht zijn paden”. 

   Als we terugblikken op onze levensweg tot nu toe, dan komen we ook  

   hobbels tegen. Misschien ook op dit moment. Ze leiden je af van God en de 

   rust die Hij geeft. Probeer ze te slechten. Maak de weg recht. Leer van het  

   leven en hou je hart op de Heer gericht. 

 

Maandag 7 december 2020. 

Jesaja 35:1-10. 

“Spreek tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet”. 

Wanneer je bemoedigende woorden spreekt tot iemand,  

dan voel je je zelf ook krachtig. 

Tegen wie zou jij deze mooie woorden willen zeggen?  

 

  

 Dinsdag 8 december 2020. 

 Psalm 96. 

 Zingt voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 

 Als je zingt dan ben je blij. Zeker als je de Naam van de Heer mag bezingen.  

 Zoek eens op internet “Groot Nieuws Radio” op.  

 Daar hoor je de hele dag mooie liederen waarin God geëerd wordt.  

 Juist in deze tijd mag je iedere dag je dicht bij God voelen.  

 En je weet: Zingen is tweemaal bidden. 

 

 

Woensdag 9 december 2020. 

Jesaja 40:25-31. 

Godsspraak: Richt uw ogen naar boven en kijk eens goed. Wie heeft dit alles geschapen?. 

Ook al weten we veel over de aarde en het heelal, eigenlijk weten we nog maar weinig.  

We mogen alles om ons heen beschouwen als Gods Schepping.  

Dat maakt ons klein en nederig en bescheiden.  

Dank God voor alles wat we hebben  

en voor alle mogelijkheden om goed te leven.  

Dank Hem door iedere dag het Onze Vader te bidden.  

Heel aandachtig.  

 

 

 

 



Donderdag 10 december 2020. 

Psalm 145. 

De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. 

Je leest het goed: Bezorgd voor iedere mens. Dus ook voor jou. Zonder ophouden. Bezorgdheid 

betekent niet dat God alles voor je regelt. Hij is met je verbonden. En altijd kun je God vragen om jou 

de goede weg te laten zien. De weg die Jezus is. Bid er maar om. Het is soms een andere weg dan die 

je zelf zou kiezen.  

 

 

    Vrijdag 11 december 2020. 

    Mattheüs 11:16-19. 

    Jezus zei: De wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken. 

    Goede werken zijn belangrijk. Goede werken verwijzen naar God. 

    Goede werken brengen ons bij God en God zal ze zegenen. Je merkt 

    of je het goed gedaan hebt, als je het gedaan hebt om je naaste te 

    dienen en daarmee God te eren. Dat is wijsheid. De Wijsheid die God 

    jou schenkt. Wat zou jij voor goede werken kunnen doen? Doe het en 

    eer daarmee God die van je houdt. 

 

 

   

  Zaterdag 12 december 2020. 

  1 Korinthe 1:26-31 

  Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te  

  beschamen. 

  Dikwijls geldt het recht van de sterkste. Het recht van de grote mond.  

  Laten wij in deze Advent oefenen in de kracht van het gebed. Breng alles wat jou 

  tegenstaat in gebed bij God. Dat lijkt zwak, maar je zult de kracht er van merken. 

.         

 


