
     ADVENT 2020 WEEK 3. 

     WEES DANKBAAR. 

 

   Zondag 13 december 2020. 

   1 Tessalonica 5: 16-24. 

   Paulus schreef: Bidt zonder ophouden. Blus de Geest niet uit. 

   Denk eens na. Wie is de H. Geest voor jou? Of liever, sta jij wel eens in vuur 

   en vlam door God. Merk jij dat God in je leven is. Hoe dan? Of heb je ook wel 

   eens het gevoel dat de H. Geest weg is, dat je je uitgeblust voelt. Overdenk 

   deze vraag eens, of praat er vandaag met iemand over. 

 

Maandag 14 december 2020. 

Psalm 25. 

Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. 

We hebben allemaal onze jeugdzonden. Ook als volwassenen. We kijken wel eens terug en schamen 

ons dan. Maar gedane zaken nemen geen keer. We moeten er mee leven. Soms kunnen we iets nog 

goedmaken, maar soms ook niet meer. Dan is God daar. Wanneer wij Hem aanroepen, dan is Hij ons 

genadig. Als je wilt, voel dan de liefde in het sacrament van de biecht. Dan hoor je de bevrijdende 

woorden: Ik ontsla je uit de zonden.  

  

 Dinsdag 15 december 2020. 

 Mattheus: 21:28-32. 

 Jezus zei: De tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. 

 Je moet deze woorden van Jezus goed verstaan. Hij keurt het gedrag van mensen niet goed. 

 Maar Hij keurt het zeker niet goed als mensen elkaar als mens afschrijven. Maak een 

 onderscheid tussen de persoon en daden. Mooie oefening vandaag. Bidt eens voor mensen 

 die met hun gedrag jou pijn hebben gedaan. Vraag God of hij hen wil zegenen.   

. 

 

Woensdag 16 december 2020. 

Jesaja 45: 21-25. 

Jesaja zegt: “Alleen bij de Heer, zal men zeggen, is zegepraal en kracht te vinden”. 

Wanneer je leeft met God, dan zal je ook de liefde en de kracht van God ervaren. Juist op momenten 

dat je het zwaar hebt. Ook in je diepe dalen, mag je dit ervaren. Hier komt de uitspraak van een Visje 

poster tot zijn recht: Vergeet in het duister nooit wat je in het licht gezien hebt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 17 december 2020. 

Galaten 5:16-26. 

Paulus schreef: Wanneer de Geest ons leven leidt, laten wij dan ook de richting volgen die de Geest 

ons wijst. 

Heb ik dan geen vrije wil? Leidt de Geest mij? Ho, wacht even. Je hebt EN een vrije wil EN de H. Geest 

leidt jou. Diep in je hart weet je wat de vruchten van de H. Geest zijn. Je kunt ze lezen in deze 

Bijbeltekst. Herken je deze vruchten? Ja? Dan heb jij gekozen om je door Gods Geest te laten leiden.   

 

     

    Vrijdag 18 december 2020. 

    Colossenzen 1:9-14 . 

    God heeft ons gered uit de macht van de duisternis. 

    Weet je ze nog? De vruchten van de Geest? Ze lijken misschien saai. 

    Allerlei lustgevoelens zijn toch veel aantrekkelijker? Ja, maar schijn 

    bedriegt. Het is klatergoud. Nep. Dank vandaag God dat je meer en 

    meer mag groeien als mens naar zijn beeld. En wat zal je stralen en 

    genieten. 

 

 

  Zaterdag 19 december 2020. 

  Jesaja 50:10. 

  Laat degene die rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht, vertrouwen 

  op de naam van de Heer. 

  Weet je wat de naam van de Heer is? JHWH. En dat betekent: IK ZAL ER ZIJN. 

  Op die naam mag je altijd vertrouwen. Christenen mogen die naam dragen. Zullen wij 

  die Naam waarmaken? De dagen zijn kort en donker. Kom op!!!! Wees creatief en 

  wees een licht voor mensen, door Zijn Naam. WEES ER. 

.  
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