
DE WEES-VOOR-ELKAAR-EEN-LICHT ADVENTSKALENDER 

Zet iedere dag een lichtje bij de dag en denk een paar minuten over het bijbelvers of je kunt naar het 

filmpje kijken via de qr-code. Je kunt afsluiten met een kort gebed. 

ADVENT 

 

29 november 

 

30 november 
Eén enkel woord van U en 
ik zal gezond worden. 

1 december 
Ik prijs U Vader, Heer van 
hemel en aarde, omdat 
Ge deze dingen 
geopenbaard hebt aan 
kinderen. 

2 december 
De Heer zal de tranen van 
alle gezichten afwissen. 

 

3 december 
Ieder die mijn woorden 
hoort en ernaar handelt is 
als een man die zijn huis 
op rotsgrond bouwt. 
 

4 december 
Heb medelijden met ons, 
Zoon van David. 

5 december 
Voor niets hebt gij 
ontvangen, voor niets 
moet gij geven. 

6 december 

 

7 december 
Spreek tot allen die de 
moed verloren 
hebben:vat moed en 
vrees niet. 

8 december 
Laat met mij gebeuren 
wat U van mij vraagt. 

9 december 
Komt allen tot mij die 
uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt en ik zal u 
rust en verlichting 
schenken. 

10 december 
Wie oren heeft hij 
luistere. 

11 december 
De wijsheid vindt haar 
rechtvaardiging in haar 
werken. 

12 december 
Zijn woord brandde als 
een fakkel. 

13 december 

 
14 december 
Wie bent u, Jezus? 

15 december 
Verlaat u op Hem dan 
wordt ge gelukkig. 

16 december 
Gelukkig hij die aan Mij 
geen aanstoot neemt. 

17 december 
Verlangen bidt altijd, ook 
al zwijgt de tong. 
 

18 december 
Wees gegroet Maria, vol 
van genade, de Heer is 
met U. Gezegend zijt gij 
boven alle vrouwen en 
gezegend is de vrucht van 
uw lichaam Jezus. 

19 december 
Wees voor mij een 
toevluchtsoord, een 
veilige plaats. 

20 december 

 

21 december 
Sta op mijn liefste, kom 
toch mijn schoonste. 

22 december 
God maakt de kleine 
mensen groot. 
 

23 december 
Ik zend mijn gezant voor u 
uit om voor Mij een weg 
te banen. 

24 december 
God zal zijn huis onder 
ons bouwen. 

25 december 

 
Als je de qr -code niet kunt lezen dan zijn de filmpjes te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=wenTZH8QHHI, 

https://www.youtube.com/watch?v=xV7L1A7knaY, https://www.youtube.com/watch?v=vND92YKONg8, 

https://www.youtube.com/watch?v=46IGcFo4vxc, https://www.youtube.com/watch?v=lhGJZ2LX4zQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=735GQDs7WYs 
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