
     ADVENT 2021 WEEK 4. 

     HOOP DOET LEVEN. 

 

   Zondag 19 december 2021. 

   Mattheus 1:18-24 

   De engel zei: Jozef, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het 

   kind in haar schoot is van de Heilige Geest. 

   Jozef zit vol schaamte en is gekwetst. Niets menselijks is ons vreemd.  

   Kwetsuren lopen we in het leven op. Jozef wordt opgeroepen om niet  

   bevreesd te zijn. Dat is niet eenvoudig. Daarom mogen wij ook tot de Heilige 

   Geest bidden. Jezus noemt de Heilige Geest later: De trooster en helper. Zo 

   vlak voor kerstmis: Leg je gekwetstheid in gebed neer bij God.  

    

 

       

 

 

 

      Maandag 20 december 2021. 

      Psalm 29. 

      Erken de HEER, de majesteit van zijn Naam. 

      Weet je nog wat de Naam van de Heer is? 

       Dat is JHWH en betekent: Ik zal er zijn! 

      Die belofte geldt voor altijd.  

      Ga eens rustig zitten en vraag je af:  

      Wanneer heb ik Zijn Naam ervaren?  

 

 

 

 

Dinsdag 21 december 2021. 

Psalm 101. 

Ik wil nadenken over de volmaakte weg. Wanneer zult U bij mij komen?  

De volmaakte weg is de weg van de Waarheid.  

Wat is waarheid?, vroeg Pilatus ooit aan Jezus.  

Jezus is de Waarheid.  

Lees zijn woorden en sluit ze in je hart.   

 

    

 

 

 

 

 



 

 

   Woensdag 22 december 2021. 

   Lucas 1:46-56. 

   Maria zei: Mijn hart prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn 

   redder.  

   In deze donkere tijden mogen wij kijken naar Maria. Hoe zij in haar  

   donkere tijden God prees en loofde. Of onze dagen zegenrijk zijn of  

   vertroebeld, ons hart mag juichen om God. Waarom? Bedenk zelf eens een 

   voorbeeld.           

 

 

 

 

 

Donderdag 23 december 2021. 

Jesaja 51:1-11. 

De Heer sprak: Wees niet bang voor de hoon van mensen,  

stoor je niet aan hun spot. 

Met het Kerstfeest vieren wij de geboorte van Christus.  

Toch hebben veel mensen daar niets meer mee.  

Wees getuige van je geloof.  

Laat anderen weten wat je viert.  

Vertel het met liefde.     

  

 

 

Vrijdag 24 december 2021.  

Lucas 2:1-14. 

De engel sprak: Heden is u een redder geboren: Christus de Heer. 

De herders in het veld mochten als eerste dit goede nieuws horen! Maar zij zijn niet de laatsten. Ook 

wij horen dit nieuws. Christus is geboren. Hij heeft onder ons geleefd. Hij heeft geleden en is 

gestorven en verrezen. Maar nu…..Hij wil weer in u geboren worden. Iedere dag opnieuw. Mag uw 

leven de plaats zijn waar Christus binnenkomt. Het zal uw leven in het Licht zetten.  

ZALIG EN GEZEGEND KERSTFEEST!! 

 


