
     ADVENT 2020 WEEK 4. 

     WEES GELIEFD. 

 

   Zondag 20 december 2020. 

   Lucas 1:26-38. 

   Maria zei: “Mij geschiede naar uw woord”. 

   Maria had in haar leven wellicht van een andere toekomst gedroomd. Maar 

   dan wordt zij als jonge vrouw zwanger. En het kind in haar schoot zal heilig 

   genoemd worden, Zoon van God. Maria maakt zich klein. En zij gaat de weg 

   die God verlangt. Dat is niet haar weg, maar Gods weg. Heb jij dat enorme 

   vertrouwen en die overgave wel eens ervaren in je leven? Zou je jezelf ook zo 

   aan God kunnen schenken? 

 

 

 

Maandag 21 december 2020. 

Hooglied 2: 8-14. 

“Sta op mijn liefste. Kom toch, mijn schoonste”. 

Wanneer was jij verliefd? Kun je je de eerste ontmoeting nog herinneren? Die keer dat de hele 

wereld mooi leek door je verliefdheid? Misschien ben je wel al heel lang samen. Ben je dan nog wel 

eens verliefd op je man of vrouw? Misschien heeft de liefde niet kunnen beklijven. Dan heb je 

liefdesverdriet gehad. Heel pijnlijk en zwaar. Maar weet je dat God ook zo verliefd op jou is? Wijs 

God niet af. Maar voel je veilig en geborgen bij God. Jouw liefste, jouw schoonste.  

 

 

 Dinsdag 22 december 2020. 

 Lucas 1:46-56. 

 Maria zei: “Zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig”. 

 Maria besefte dat zij uitverkoren was. Zij is de eerste getuige van het Nieuwe Verbond. Zij is 

 een levend tabernakel. In haar moederschoot mag zij Christus dragen. En zij is tevens vol van 

 genade (zie de lezing van afgelopen zondag) Ja, zo’n getuige mag Zalig geprijsd worden. Weet 

 dat Maria in de hemel is, en daar ook voor jou en mij bidt tot haar Zoon die onze voorspreker 

 is bij God. Het gebed van Maria blijft klinken in de hemel. Ook als jij helemaal alleen bent, als 

 je niet meer kunt bidden of wilt bidden, weet dan dat Maria voor jou bidt.  

 Is dat niet troostrijk.  

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Woensdag 23 december 2020. 

Maleachi 3: 1-4 . 

Maleachi zegt: “Wie kan de dag van zijn komst verdragen”. 

Als de Heer nu zou verschijnen, of als jij nu opeens zou moeten verschijnen voor God, hoe zou het 

overzicht van jouw leven er uit zien? Waarover zou je je schamen en wat zijn je zegeningen die je 

hebt uitgedeeld? Blijf overeind en spreekt uit dat de Naam van Jezus ook voor jou geldt.  

Jezus = God zal redden. Hij is om niet gekomen om ons te redden. Geloof je dat? 

 

 

 

  Donderdag 24 december 2020. 

  Lucas 2:1-14. 

De engel zei: “Heden is u een redder geboren: Christus de Heer”. 

Ieder jaar opnieuw horen wij dit oude verhaal. En we horen het alsof het nu zal gebeuren. Maar 

Christus is al geboren en op aarde geweest. Hij heeft rondgetrokken en met tekenen en woorden 

God zichtbaar gemaakt. Hij heeft geleden en is gestorven en verrezen. Maar door de kracht van de 

Heilige Geest mogen wij ervaren dat de woorden van de engel iedere dag in ons hart klinken. Iedere 

dag mogen wij beleven dat Christus in ons leven is geboren.  

 

ZALIG EN GEZEGEND KERSTFEEST. 
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