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Adventskalender Huis van Licht

Plaats de kalender voor een (veilig) brandende kaars.  
Iedere dag is er een deurtje te openen waar een woord op staat om samen  

over te praten. Lees daarna de tekst en het gebed dat ons  
steeds dichter bij Jezus het Licht van de wereld brengt.
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1 december | Wees gegroet
Dit zijn de eerste woorden uit het 'Wees gegroet'. In de Bijbel staat 
zelfs "Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u." Dit zegt de engel 
tegen Maria als hij bij haar op bezoek komt! Wees gegroet, Maria, vol 
van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder 
van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. 
Amen. (Lucas 1, 28)

2 december | Gezegende
In het Wees gegroet bidden we verder: Wees gegroet, Maria. Vol van 
genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen... 
Deze woorden zeggen de engel én Elizabeth tegen Maria (zie Lucas 
1, 42). Weet dat jij ook gezegend bent! God houdt van jou en zegent 
jou. Vader God, dank U dat U van mij houdt. 
Amen.

22 december | Vertrouwen
"Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen. U verlaat niet wie U 
zoeken, Heer."(Psalm 9,11) Wij mogen God steeds beter leren 
kennen. We weten dat Hij ons nooit verlaat. Heer, wij vertrouwen op 
U en danken U dat U ons nooit alleen zult laten. Amen.

23 december | Uitzicht
Het is bijna Kerstmis! De komst van Jezus geeft ons uitzicht op een 
nieuw leven waarin Hij ons verlost van de duisternis van de zonde. 
Hij maakt ons vrij en geeft ons heil! Heer, U vernieuwt steeds weer 
ons leven door ons te willen vergeven.  Amen.

24 december | Vreugde!
"De engel sprak tot de herders: Vreest niet, want zie, ik verkondig 
jullie een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele 
volk. Heden is jullie een Redder geboren, Christus de Heer!"(Lucas 
2, 10-11) Wat zijn de herders blij en verwonderd wanneer ze dit 
nieuws horen van de engel! En wat mooi dat zij meteen in geloof op 
weg gaan naar hun Redder. Dank U Jezus dat U in ons midden wordt 
geboren. Dank U dat U onze Redder bent en ons vreugde schenkt!

25 december | Eer aan God in den hoge!
"Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie 
Hij welbehagen heeft." (Lucas 2, 14) Dat zingen de engelen wanneer 
ze aan de herders het blijde nieuws van de geboorte van Jezus 
verkondigen. En wij zingen dat ook iedere zondag in de kerk: Gloria 
in excelsis Deo. God, wij eren en aanbidden U omdat Jezus mens is 
geworden en als de Zoon van God bij ons is gekomen.
Zalig Kerstmis!
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18 december | Licht van de wereld
Jezus zegt: "Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt 
niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven 
bezitten."(Johannes 8,12) Soms is het donker in ons leven, in ons 
hart. Jezus, het licht van de wereld, komt nu snel in ons midden. Hij 
zorgt dat er weer licht komt. Jezus, geef licht in onze harten en leid 
ons door moeilijke en donkere momenten. Amen.

19 december | Verwachting
"Het volk was vol verwachting en iedereen vroeg zich af of Johannes 
niet de Messias was."(Lucas 3,15) Ook in Jezus' tijd zijn de mensen 
vol verwachting. Ze hopen dat Johannes de Messias is waar ze al 
zolang naar uitkeken. Jezus is de beloofde Messias waar wij vol 
verwachting naar uitzien. Jezus, het is al snel Kerstmis en wij zien vol 
verwachting uit naar uw geboorte. Amen.

20 december | Verlangen
"Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons 
schild."(Psalm 33,20) Alweer zo'n mooie zin uit een van de Psalmen! 
Ja, God de Heer is onze hulp en daarom zien wij vol verlangen uit 
naar Hem. Heer, U wordt met Kerstmis geboren als God-met-ons. 
Help ons en bescherm ons. Amen.

21 december | Houvast
"Hij is ons houvast zolang wij leven."(Jesaja 33, 6) Vaak denken we 
dat geld, eer en macht ons houvast geven in ons leven. Maar zij 
geven niet het geluk dat we diep in ons hart verlangen. Alleen God 
kan dat geven. Heer, U bent ons houvast. Op U willen wij ons leven 
bouwen, U bent de Rots. Amen.

3 december | Wees niet bevreesd
Kun je je voorstellen dat Maria schrikt als er ineens een stralende 
engel bij haar staat? De engel stelt haar gerust met de woorden: 
"Vrees niet Maria, want je hebt genade gevonden bij God." (Lucas 
1, 30) Heel vaak lezen we in Gods Woord: Wees niet bevreesd! Ik 
ben bij je, je bent nooit alleen!  Heer, ik dank U dat U altijd bij mij 
bent en dat U mij steeds weer zegt dat ik niet bang hoef te zijn. 
Amen.

4 december | Zoon van de Allerhoogste

De engel heeft een verrassende 
boodschap voor Maria. Luister 
maar: "Zie, gij zult zwanger 
worden en een zoon ter wereld 
brengen, die gij de naam Jezus 
moet geven. Hij zal groot zijn 
en Zoon van de Allerhoogste 
genoemd worden."(Lucas 1, 31-
32) Jezus, U bent de Zoon van de 
Allerhoogste, de Zoon van God. Ik 
geloof in U. Amen.

5 december | God met ons
De profeet Jesaja zegt het al: "Zie, de jonge vrouw is zwanger, 
en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam 
Immanuel geven." Dat betekent God-met-ons. Het bijzondere is 
dat God door de menswording van Jezus echt in ons midden is 
gekomen. We konden Hem zelfs aanraken! Lieve Heer, U bent 
God-met-ons. Dank U wel voor uw liefdevolle nabijheid. Amen.
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15 december | Levenslicht
"De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?"(Psalm 27, 
1) God de Heer wil voor iedere mens het levenslicht zijn. Hij verlicht 
onze levensweg en helpt ons de juiste keuzes te maken. God mijn 
levenslicht, ik hoef niet bang te zijn want U bent mijn heil en U leidt 
mij. Amen.

16 december | Helderheid
"Kijk naar de regenboog en prijs zijn Maker! Hij is zo sierlijk in zijn 
helderheid." (Jezus Sirach 43, 11) De pracht van een kleurrijke 
regenboog aan de hemel kan je raken. Dan mag je de Maker, 
onze Schepper danken voor zijn helderheid en schoonheid. God, 
Schepper, dank U voor zoveel moois en helderheid in de natuur. 
Amen.

17 december | Glans
"Loof, mijn ziel, de Heer! Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, met 
glans en luister bekleed." (Psalm 104, 1) Als we bidden, zijn we vaak 
bezig om van alles aan God te vragen. Het is goed er ook bij stil te 
staan hoe groot onze God is en Hem te loven. Heer, mijn God, U bent 
dicht bij mij en tegelijk zoveel groter dan ik kan begrijpen. Ik wil U 
danken en loven. Amen.

6 december | Heilige Geest 
De engel gaat later in een droom ook naar Jozef, de man 
waarmee Maria verloofd is. Hij stelt Jozef gerust met de woorden: 
"Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot 
u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal 
een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want 
Hij zal zijn volk redden uit hun zonden."(Matteüs 1, 20-21) Dank 
U God dat U uw Zoon Jezus hebt gegeven om ons te redden van 
onze zonden. Amen.

7 december | Wonderlijk
De profeet Jesaja heeft eens allemaal mooie 
namen voor God opgeschreven (zie Jesaja 9, 5). 
Iedere naam laat iets bijzonders van God zien. "Want een 
kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De 
heerschappij rust op zijn schouders; men noemt Hem Wonder 
van beleid..." Heer, U bent Wonderlijk. Soms denken we U te 
kennen en dan ineens beseffen we weer hoe wonderlijk en soms 
onbegrijpelijk U bent. Amen.

8 december | Raadsman
Er bestaan verschillende Bijbelvertalingen waardoor je soms 
verschillen ziet in een tekst. Een van de Godsnamen uit Jesaja 
is: Wonder van beleid en een andere vertaling zegt: Wonderlijke 
Raadsman. "Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt 
ons gegeven... men noemt Hem Wonder van beleid..." (zie Jesaja 
9, 5) God, U bent een wonderlijke raadsman. Door Jezus geeft U 
ons raad en helpt U ons elke dag. Amen.
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9 december | Sterke God
Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven... 
men noemt Hem Wonder van beleid, Sterke God..." Jezus is Gods 
Zoon en Jesaja geeft Hem de naam: Sterke God! Wat mooi is dat, 
we mogen uitzien naar de kleine baby Jezus die met Kerstmis wordt 
geboren en Hij is onze Sterke God. Jezus, Sterke God, wij vertrouwen 
op U. U bent wel kwetsbaar als baby maar U bent onze Heer en God! 
Dank U wel! Amen.

10 december | Eeuwige Vader
Want een kind wordt ons geboren, een zoon 
wordt ons gegeven... men noemt Hem Wonder 
van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig..."  Het 
kind Jezus dat wordt geboren is God. God is onze 
Vader voor eeuwig. Hier op aarde hebben we niet 
allemaal (meer) een vader. Maar onze Hemelse 
Vader is er altijd! En Hij houdt van je zoals je bent, 
onvoorwaardelijk! Vader God, dank U dat wij in 
uw Liefde geborgen zijn. Dank U dat U onze Vader 
bent voor eeuwig. Amen.

11 december | Vredevorst
Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De 
heerschappij rust op zijn schouders; men noemt Hem Wonder van 
beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst." Het Kerstkind 
komt om ons vrede te brengen. Vrede in een verwarde wereld. Jezus 
zelf is de vrede. Als we ons leven aan Hem toevertrouwen, geeft Hij 
de echte vrede in ons hart. Jezus, Vredevorst, wij verlangen allemaal 
naar vrede. Kom in ons hart en geef ons uw vrede. Amen.

12 december | Vrede zonder einde
"Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, 
voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en stutten door recht en 
gerechtigheid van nu af en voor altijd."(Jesaja 9, 6) Jezus zal Koning 
zijn op de troon van David en de vrede die Hij brengt is eindeloos. 
Misschien zie je het (nog) niet in de wereld. Maar overal waar 
mensen zijn die de liefde van Jezus in hun hart dragen, is er vrede. 
Heer Jezus, geef mij ook uw eindeloze vrede. Vooral als ik onrustig 
ben of bang voor wat er komt. Amen.

13 december | Ster uit het Oosten
"Want wij hebben zijn ster in het oosten 
gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te 
brengen."(Matteüs 2, 2) De wijzen uit het oosten 
hebben een lange reis gemaakt om Jezus te 
komen aanbidden. Wat heb jij ervoor over om bij 
Jezus te zijn bijv. (zondags) in de kerk? Lieve Heer, 
wij hebben geen ster gezien maar wij weten dat 
U ons wilt leiden. Wijs ons de goede weg om te 
gaan. Amen.

14 december | Stralend
"Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote 
vreugde."(Matteüs 2, 10) De wijzen vinden Jezus en zijn Moeder 
Maria dankzij de stralende ster die hen de weg wijst. Zij worden dan 
overspoeld door een intense blijdschap. Dát is inderdaad de Blijde 
Boodschap van Jezus' komst onder ons. Jezus Christus, uw geboorte 
geeft ons grote vreugde. Help ons dat ook te beleven. Amen.


