Wet (advent)
We luisteren naar de wet vol verwachting, in het licht van Christus’ komst, in het licht van
advent.

Ik ben de Heer, je God.
De God die Israël bevrijdde uit Egypte.
De God van wie je alles kan verwachten.

In Jezus bevrijd ik jou van zonde en van de macht van de duivel en wil ik jouw God zijn.
Verwacht jij het ook aub van mij?

1. Durf je het aan om het alleen van mij te verwachten? En van niets of niemand anders?
2. Kan je leven met de verwachting die ik van mezelf gegeven heb?
Het is namelijk nogal een aangrijpend beeld van wieg tot graf en verder…
Het is mijn zoon Jezus Christus? En hem alleen.
3. Wil je laten zien dat je het alleen van hem verwacht door mijn naam zorgvuldig en
liefdevol te gebruiken?
4. Durf je rust in je hele leven te ontvangen door te beginnen om op deze dag alles wat je
bezighoudt te laten rusten en het vandaag alvast volledig te verwachten van mij?
5. Kan je de verwachtingen van je ouders of de verwachtingen van je kind bijstellen
vanuit mijn perspectief? Ik heb ze aan je gegeven om daarin mij te ontdekken of mij
juist te laten zien.
6. Wil je dat wat ik van een ander verwacht niet verstoren door de ander te beschadigen,
te kleineren of zelfs zijn identiteit, dat wat ik in hem of haar zie, te ontnemen, te
doden?
7. Verwacht je dat je door te leven in liefde, trouw en zuiverheid, juist in je relatie met je
partner, heel goed iets van mijn kwetsbare liefde, trouw en zuiverheid kan ontdekken?
8. Verwacht het aub van mij en blijf van andermans bezittingen af. Het is maar tijdelijk.
9. Verwacht dat, ook al is de leugen snel, de waarheid bevrijdt.
10. Laat zien dat je het van mij verwacht door de ander alles te gunnen en tevreden te zijn
met wat ik je geef.

Leef alle dagen van je leven in verwachting.
Je zal merken dat liefde voor mij en de ander groeit.
Want ik ben erbij. Ik ben God met jou. Van nu tot in eeuwigheid.

