dag

22

thema
herstel

symbool
stadsmuur

persoon
Nehemia, die toestemming krijgt om de
stad Jeruzalem te herbouwen

lezen
Nehemia 2: 1 - 18

dagtekst
En ik vertelde hun over de hand van
mijn God, die goed over mij geweest
was, [..] Toen zeiden zij: Laten wij
opstaan en gaan bouwen! (Nehemia 2: 18)

dag

23

dag

24

thema

thema

een bijzondere taak

het onmogelijke is mogelijk

symbool

symbool

witte lelie

moeder met kind

persoon

persoon

Maria, die van de engel hoort dat ze
zwanger zal worden en Jezus zal dragen

Elizabeth, die op hoge leeftijd moeder
wordt van Johannes de Doper

lezen

lezen

Lukas 1: 26 - 38

Lukas 1: 57 - 80

dagtekst

dagtekst

Maria zei: Zie, de dienares van de
Heere, laat met mij geschieden
overeenkomstig uw woord. (Lukas 1: 38)

En jij, kind, zult een profeet van de
Allerhoogste genoemd worden, want je
zult voor het aangezicht van de Heere
uitgaan om Zijn wegen gereed te maken.
(Lukas 1: 76)
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dag

25

dag

26

thema

thema

doen wat goed is

God aanbidden

symbool

symbool

hamer

ster

persoon

persoon

Jozef, die Maria wil verlaten maar God
volgt als Hij in een droom verschijnt

wijzen uit het oosten, die een ster
volgden om Jezus te aanbidden

lezen

lezen

Mattheüs 1: 18 - 25

Mattheüs 2: 1 - 12

dagtekst

dagtekst

Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was,
deed hij zoals de engel van de Heere
hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw
bij zich. (Mattheüs 1: 24)

Waar is de pasgeboren Koning van de
Joden? Want wij hebben Zijn ster in het
oosten gezien en zijn gekomen om Hem te
aanbidden. (Mattheüs 2: 2)

dag

27

dag

28

thema

thema

de Redder komt

begin en einde

symbool

symbool

kribbe

Chi Rho teken

persoon

persoon

Jezus, Die geboren wordt in een stal en
in een kribbe wordt gelegd

Jezus, die het Begin en het Einde is
van alles en iedereen

lezen

lezen

Lukas 2: 1 - 7

Openbaring 22: 12 - 21

dagtekst

dagtekst

en zij baarde haar eerstgeboren Zoon,
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in
de kribbe, omdat er voor hen geen
plaats was in de herberg. (Lukas 2: 7)

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin
en het Einde, de Eerste en de Laatste.
(Openbaring 22: 13)
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