*
Psalm 9:2

Ik wil
U loven Heer,
met heel mijn hart

1 december

-Vieren-

Het thema van deze
adventsslingers is vieren.
Het woordenboek geeft als uitleg bij
het woord vieren: op plechtige of
feestelijke wijze een gedenkwaardige
tijd gedenken. Vieren kan over grote
en kleine gebeurtenissen gaan.
Wat heb jij vandaag te vieren?

2 december

V
Habakuk 3:17

Al zal de vijgenboom niet
bloeien, toch zal ik juichen voor
de Heer, jubelen voor de God
die mij redt.
-Jubelen-

Je blijdschap uiten door kreten
van blijdschap en vreugde.
Zo wordt jubelen omschreven.
In dit bijbelvers gaat het over
jubelen door alle tegenslagen heen.
Want wat er ook gebeurt, wij mogen
weten dat onze God overal
en altijd bij ons is!
Kies vandaag bewust een moment om
voor God te ‘jubelen’ omdat Hij er altijd
voor jou wil zijn!

3 december

I

Romeinen 12:12

Wees verheugd
door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u
tegenspoed ondervindt,
en bid onophoudelijk.
-HoopNog een maand, en dan is dit jaar
weer voorbij. Waarop hoop jij voor het
komende jaar?
Misschien weet je dat er leuke dingen in
het verschiet liggen, maar misschien heb je
ook wel te maken met tegenslagen.
Nu wordt er in dit bijbelvers gesproken
over een hoop die blijvend is, in goede
tijden en in slechte tijden: De hoop dat we
op een dag samen met Jezus mogen zijn.
Ik hoop dat dit ook jouw
hoop en vreugde is voor het komende jaar!

4 december

E
Prediker 7:14

Geniet dus op de goede dagen
van het goede, maar zie
op de slechte dagen in dat God
naast de goede ook
de slechte dagen heeft gemaakt.
Geen mens kan in de toekomst zien.
-Geniet-

Geniet en vier de
momenten die goed gaan!
Je weet niet wat er in de toekomst
komt, dus geniet van al de zegeningen
die je nu krijgt.
Wat gaat jou beter af,
stil staan bij wat goed gaat of
bij dat wat niet goed gaat?

5 december

R
Psalm 118:24

Dit is de dag die
de Heer
heeft gemaakt,
laten wij juichen en
ons verheugen !
-Verheugen-

Verheugen is
het ervaren van blijdschap.
Vandaag is weer een nieuwe dag
die de Heer ons geeft.
Probeer vandaag niet alleen maar
terug te denken aan gisteren of je
zorgen te maken voor morgen. Je leeft
vandaag dus: Verheug je in vandaag!
Waar ben jij vandaag blij om?

*
Nehemia 8:10

Maak een lekker feestmaal
en deel ervan uit aan
wie niets heeft, want deze dag is
gewijd aan onze Heer.
Wees niet bedroefd, want de
vreugde die de Heer u geeft,
is uw kracht.

6 december

-DelenDe maand december is een maand
van delen, van samenzijn,
van vieren.
Aan de andere kant is het voor
sommige mensen ook een maand van
eenzaamheid en gemis.
Aan wie kan jij extra aandacht besteden
om zo samen
te vieren, te delen en blij te zijn?

7 december

H
Lucas 15:7

Zo zal er in de hemel
meer vreugde zijn over
één zondaar
die tot inkeer komt,
dan over 99 rechtvaardigen die
geen inkeer nodig hebben.
-InkeerOp andere gedachten komen,
terug gaan naar de juiste weg.
Wanneer we weer terug gaan naar
die juiste weg, dan wordt er
in de hemel feest gevierd!
Durf jij vandaag God te vragen of Hij je
wil laten zien of je op de juiste weg zit?
En dat Hij laat zien als er
gebieden in je leven zijn waar je
tot inkeer mag komen?

8 december

E
Lucas 15:23 en 24

Breng het gemeste kalf
en slacht het. Laten we
eten en feestvieren,
want deze zoon was dood
en is weer tot leven gekomen.
Hij was verloren en
is teruggevonden.
-WedergeboorteVan dood in onze zonde
naar levend in onze relatie met God.
Dat is wat God ons belooft.
Als we ons bekeren / afkeren van
de wereld en ons keren naar Jezus toe,
als we geloven in het volbrachte werk van
Jezus aan het kruis, mogen we
door genade thuiskomen bij God de Vader.
Hij wacht met open armen.
Bid vandaag voor de mensen die God nog niet
kennen en vraag God of Hij iemand op je pad
wilt zenden waar je het goede nieuws
mee kan delen.

9 december

T
Spreuken 10:28

Een rechtvaardige heeft
vreugde
te verwachten,
een goddeloze
hoeft op niets te hopen.
-HopeloosEen goddeloze hoeft op niets te hopen.
Kan jij je dit voorstellen?
Leven zonder hoop? Geen hoop op mooie
ooruitzichten? Dit lijkt me zo moeilijk!
Zijn er mensen in je omgeving
aan wie je moet denken als je denkt
aan een leven zonder hoop?
Wie in het bijzonder gun jij de vreugde en
de hoop van een leven met God?
Bid vandaag voor deze persoon en ik
hoop dat je ingangen vindt om over die
hoop in gesprek te gaan!

*
Openbaring 5:13 en 14

Alles en iedereen
hoorde ik zeggen:
Aan hem die op de troon zit
en aan het lam komen de dank, de
eer, de lof en de macht toe,
tot in in eeuwigheid.
Amen!

10 december

-EeuwigheidEen moeilijk te bevatten begrip.
Iets wat altijd, eeuwig blijft bestaan. God
komt de dank, de eer, de lof en de macht
toe, tot in eeuwigheid! En al hoewel het
soms zo ver weg lijkt, is die eeuwigheid
aan de andere kant heel dichtbij.
Want als wij nu al kiezen voor een leven
met God, dan kiezen we ook voor
een eeuwigheid met Hem!
Laten we dit vandaag vieren, het uitzicht
op de eeuwigheid!

11 december

F

Handelingen 2:46 en 47

Elke dag kwamen ze
trouw en eensgezind samen
in de tempel, braken het brood bij
elkaar thuis en gebruikten hun
maaltijden in een geest van eenvouw
en vol vreugde.
Ze loofden God en de Heer
breidde hun aantal dagelijks uit met
mensen die gered werden.
-SamenZelf iets vieren is al fijn, maar
samen wordt het echt een feest!
Samen God loven, Hem eren en elkaar
bemoedigen. In dit bijbelvers komt naar
voren dat dit samenkomen heel mooi
gecombineerd kan worden met een
maaltijd. Je hoeft geen keukenprinses te
zijn om samen in de maaltijd
en in de vreugde van God te delen!
Wie kan jij binnenkort eens uitnodigen
om aan tafel te schuiven?

12 december

E
1 Petrus 4:13

Hoe meer u deel hebt aan
Christus' lijden,
des te meer moet u zich verheugen
en des te uitbundiger zal uw
vreugde zijn
wanneer Zijn heerlijkheid
geopenbaard wordt.
-LijdenHoe meer je te maken hebt
met lijden, hoe meer je je mag verheugen.
Wat een tegenstrijdigheid...
Maar Gods belofte is des te groter voor
hen die te maken hebben met lijden!
En niet dat we daarmee willen zeggen dat
lijden fijn is, maar zo valt er zelfs in tijden
van lijden nog iets te vieren!

13 december

E
Hebreeën 12:2

Laten we daarbij de blik gericht
houden op Jezus, de grondlegger
en voltooier van ons geloof.
Denkend aan de vreugde
die voor hem in het verschiet lag,
liet Hij zich niet afschrikken
door de schande van het kruis.
-VolhardenHoud je blik gericht op Jezus.
Terwijl Hij lijden onderging, hield Hij de
vreugde en de hoop die nog gingen komen
voor ogen.
Wat een les! Houd vol!
Want wat een feest zal het zijn in de
hemel. Wat een vreugde hebben we in het
vooruitzicht!

14 december

S
1 Petrus 1:8

U hebt hem lief zonder hem
ooit gezien te hebben;
en zonder hem nu te zien
gelooft u in hem en ervaart
u een onuitsprekelijke,
hemelse vreugde.
-Toch zichtbaarAan iemand die niet gelooft is
het soms best moeilijk uitleggen waarop
wij ons geloof baseren.
Tenslotte hebben wij lief zonder dat we
God zien. Toch kunnen we God wel
ervaren. Ook al zien we Hem niet
letterlijk, Hij laat zich wel zien in ons
hart, in de mensen om ons heen, in de
natuur en in Zijn woord. Ongezien, maar
toch zichtbaar!
Waarin heb jij vandaag God gezien?

15 december

T
Johannes 7:37

Op de laatste dag,
het hoogtepunt van het feest,
stond Jezus in de tempel,
en hij riep:
Laat wie dorst heeft
bij mij komen en drinken!
-VerlangenVerlang jij wel eens net zo naar
Jezus liefde, goedheid en aanwezigheid als
je kan verlangen naar een slok drinken?
Dit is het bijzondere:
als je er dorst naar hebt, wil Jezus het je
geven. Geven… uit genade!
Wat is onze God goed!

*
Mattheüs 26:4 en 5

Daar beraamden ze
het plan om Jezus door middel
van een list gevangen te nemen en
hem te doden.
Maar niet op het feest, zeiden ze,
want dan komt het volk
in opstand.

16 december

-OpstandWat doet het met je als je deze
tekst zo leest? De hogepriesters waren
bang voor opstand. Kom jij in opstand als je
onrecht ziet? Durf je dat?
Vraag God je te helpen om je licht te laten
schijnen in deze duistere wereld. Dat Hij
je wil vullen met moed en kracht
en of Hij je situaties op je pad wil brengen
waarin je keuzes kunt maken
om je licht te laten schijnen.
Om in opstand te komen tegen onrecht en de
liefde en waarheid van Christus
uit te stralen.

17 december

M
Psalm 16:8 en 9

Steeds houd ik de
Heer voor ogen, met hem aan
mijn zijde wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart
en juicht mijn ziel;
mijn lichaam voelt zich
veilig en beschut.
-Wankelen-

Hoe sta jij op dit moment in het
leven? Voel je je alsof je stevig staat of
wankelt het in je leven? Volgens mij
hebben we allemaal wel periodes waarin
we wankelen.
Maar weet dat God je vast wil houden en
dat Hij er voor zal zorgen dat je niet valt!
Hij wil naast je wandelen, waar je ook
doorheen gaat!

18 december

E
Psalm 103:2

Prijs de Heer,
mijn ziel!
Vergeet niet één van
Zijn weldaden!
-DankenWe vergeten zo snel welke
dingen God ons allemaal heeft gegeven.
Het is een oneindig lange lijst.
Waar heb jij een poos geleden voor
gebeden en hoe is dat verhoord?
Dank en prijs Hem daarvoor!
Tip: stop vandaag eens een briefje met je
gebed in je Bijbel.

19 december

T
Lucas 15:32

Maar we konden toch
niet anders dan feestvieren en blij
zijn, want je broer
was dood
en is weer tot leven gekomen.
Hij was verloren en is
teruggevonden !
-FeestDe vader in dit verhaal viert een
feest omdat hij zo blij is dat zijn zoon is
teruggekeerd naar huis.
Zo blij zal God ook zijn als wij bij Hem
(terug)komen. Hoe hard je ook bent weg
gelopen, de deur naar God staat altijd open…
En het zal feest zijn als jij besluit om je (weer)
om te keren naar Hem!
Waar sta jij op dit moment in
je relatie met God? Ben je veilig bij Hem
thuis, of ben je misschien weggelopen en is
het tijd om je weer om te draaien?

*
2 Kronieken 30:21

Vol vreugde vierden de
Israëlieten in Jeruzalem 7 dagen
lang het feest van het
Ongedesemde brood.
Dag aan dag loofden de Levieten
en de priesters de Heer door
klankvolle instrumenten voor de
Heer te bespelen.

20 december

-LovenMet het feest van de ongedesemde
broden dachten de Israëlieten terug aan
de bevrijding uit Egypte.
De Levieten loofden God daarvoor door
muziek te maken. Dag aan dag!
God had hen talent gegeven. God heeft
jou misschien ook
wel muzikaal talent gegeven.
Loof God vandaag, denk terug aan je
redding, je bevrijding en maak muziek!

21 december

M
Mattheüs 2:9 en 10

Ze zingen op weg en nu ging
de ster die ze hadden zien opgaan
voor het uit, totdat hij
stil bleef staan boven de plaats
waar het kind was.
Toen ze dat zagen, werden ze
vervuld van diepe vreugde.
-Vervuld-

De wijzen werden vervuld van
diepe vreugde. Diepe vreugde, omdat ze
Jezus hebben gevonden.
Misschien was het bij jou ook een
duidelijk moment dat je Jezus vond,
misschien heb je Hem
gaandeweg leren kennen.
Ik wens je toe dat je diepe vreugde
mag ervaren in Jezus!

22 december

I
Johannes 13:1

Jezus wist dat zijn tijd
gekomen was en dat hij
uit de wereld terug zou keren
naar de Vader.
Hij had de mensen die hem in de
wereld toebehoorden lief,
en zijn liefde voor hen zou
tot het uiterste gaan.
-Tot het uistersteHeb jij gezinsleden die je heel erg
lief hebt? Kinderen of ouders?
Hoe ver zou je voor ze willen gaan? Zou je
jezelf tot het uiterste willen geven?
God heeft ons zo lief, dat Hij voor ons tot
het uiterste wil gaan. Onvoorstelbaar
toch: dat zo’n grote, machtige God, dat
voor ons doet. En toch is het écht zo! Dat
is nog eens iets om te vieren!

23 december

J

Lukas 2:10 en 11

De engel zei:
Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws
brengen, dat het hele volk met grote
vreugde zal vervullen: vandaag is
jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer.
-Goed nieuwsEr is een Redder geboren!
Dit goede nieuws van de gekomen Redder
die onze zonden zal vergeven moet heel de
stad horen! Want het zal het hele volk met
grote vreugde vervullen.
Voel jij die vreugde (nog) als je nadenkt
over dat Jezus gekomen is als onze
redder? Misschien heb je dit nieuws al zo
vaak gehoord dat je er niet meer van
opkijkt. Laat je vervullen met deze
vreugde en verspreid dit goede nieuws!

*
Lukas 2:20

De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden
en prezen om alles
wat ze gehoord en gezien hadden,
precies zoals het hun was gezegd.

24 december

-PrijzenEre zij God in de Hoge en vrede
op aarde aan de mensen die Hij liefheeft!
Dit zongen de engelen voor de herders en
die antwoordden zelf door
Jezus te zoeken en God te prijzen.
Laten we net als de herders deze kerst
Hem tegemoet gaan terwijl we God loven
en prijzen om alles wat we van Hem
zien en horen!

