
Advent Gebedszakjes 

Bereid je voor op Kerstmis met enkele speciale adventsgebeden. 

"De mensen die in duisternis wandelen zullen een groot licht zien.  

Voor hen die leven in een land van diepe duisternis, zal een licht 

schijnen." Jesaja 9:2 

Hoop 

Waar hoop jij op? Steek de kaars aan en vraag God om zijn licht en  

hoop te brengen aan mensen die het leven moeilijk vinden. 

Liefde 

Van wie houd jij? Houd het hart vast en zeg God dank voor alle 

mensen van wie je houdt en die van jou houden. 

Vreugde 

Wat brengt jou vreugde? Buig de pijpenrager tot een symbool voor 

iets dat je blij maakt. Vraag God om degenen die verdrietig zijn te 

helpen zijn vreugde te voelen. 

Vrede 

De wijzen volgden de ster om Jezus te zoeken. Houd de ster vast en 

bid voor al diegenen die vrede zoeken in een wereld vol zorgen. 

Kerstdag 

Maak een speciaal bedje voor je baby Jezus steen om in te liggen en 

steek je kaarsje weer aan. Dank God dat Hij Jezus heeft gestuurd om 

een licht te zijn in de duisternis en de problemen van de wereld. Bid 

dat jij ook een licht in de duisternis zult zijn. 
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