
     ADVENT 2022 WEEK 1. 

     Schuilen bij God 

 

   Zondag 27 november 2022. 

   Mattheüs 24:37-44. 

   Jezus zegt: Wees dus waakzaam. 

   Op deze zondag worden we opgeroepen. Ben jij waakzaam? 

   Nee, niet voor je huis, maar voor je ziel? 

   Het is mooi als je iedere dag begint met een gebed.  

   Al zeg je maar zoals Maria: “Mij geschiede naar uw woord”. 

   Dan zal je dag gezegend zijn.  

Zorg dat je deze periode iedere dag Jezus welkom heet. 

 

Maandag 28 november 2022. 

Jesaja 2:1-5. 

Jesaja zei: Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. 

Op deze maandag horen we een visioen van Jesaja. Een droom over Gods Rijk. We weten allemaal 

hoe het zou moeten. Maar we doen het niet. Toch zijn dromen en visioenen belangrijk. Ze brengen 

ons hart dichter bij God. Wat is jouw droom over het leven en de wereld? Schrijf dat eens op en 

neem dat de komende Advent mee, waar je ook gaat of staat. 

 

  

Dinsdag 29 november 2022. 

 Lucas 10:21-24. 

 Jezus zei: Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. 

We gaan op weg naar het Kerstfeest. De geboorte van Christus. Maar misschien mogen we 

eerder zeggen: Het feest dat God zichtbaar werd in Christus. Wat mooi.  

Wat Jezus ons bracht, werd door God aan ons gegeven.  

Wat heb jij als Gods Zegen ervaren? Praat daar eens over met een ander. 

 

 

 

Woensdag 30 november 2022. 

Mattheüs 15:29-37. 

Jezus nam de vijf broden en twee vissen……Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door 

aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. 

Heb je gelezen wat er gisteren stond? Nog even doen.  

En nu, met vijf broden en twee 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 1 december 2022. 

     Psalm 118. 

Het is beter te gaan tot de Heer, dan op een mens te 

vertrouwen. 

Bent u wel eens in mensen teleurgesteld? Hoe kwam dat?   

Als je teleurgesteld bent in het leven, dan weet je één ding 

zeker: Bij God kan ik schuilen. In mijn verdriet, mag ik Gods 

warmte voelen. God stelt je niet teleur. Echt niet. 

  

 

Vrijdag 2 december 2022. 

Psalm 27. 

De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen? 

Ben je wel eens bang? Waarvoor? Er kunnen zeker enge dingen gebeuren. Of een situatie kan 

onzeker zijn. Als wij in onze angsten ons tot God zouden richten, zouden wij dan verlicht kunnen 

worden? We mogen vertrouwen op de H. Geest, waarvan Jezus zei: Ik zend u de Trooster en Helper. 

De Psalmist wist er van. Misschien mag deze zin uit deze psalm vandaag ons gebed zijn. 

 

  Zaterdag 3 december 2022. 

  Mattheus 9:35-10:1-8. 

  Jezus zei: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er te weinig. 

De kerk heeft de taak om Christus te verkondigen onder alle mensen. Dat is een 

missionaire opdracht. Veel mensen hongeren naar zingeving. De leegte breekt op. 

Daar ligt een taak. Doet u mee met deze taak? Nodig iemand uit om zondag mee te 

gaan naar de kerk. Let op: Dan moet u zelf het goede voorbeeld geven.  

 
Woensdag 30  november aanbidding in Langeraar 12.00 uur – 13.00 uur. 

Zaterdag 3 december aanbidding in Roelofarendsveen (PK) 13.00 uur – 14.00 uur. 

Zaterdag 10 december Middag van Barmhartigheid in Roelofarendsveen (PK) om 13.00 uur. 
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