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1. ‘Hij zal ons de weg wijzen’
Laten we optrekken naar de berg van de Heer
Hij zal ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen (Jesaja 2:3)
2. Leidraad voor het gebed
We willen op het spoor komen wat God van ons wil.
Hij heeft zijn wet, zijn woord in ons hart gelegd.
We luisteren naar zijn stem. God wacht op ons.
Zijn huis staat open.
Hij nodigt ons opnieuw uit op weg te gaan.
Opnieuw.
3. Begin van het gebed
Ik plaats me voor God. In zijn licht.
De komende tijd is voor God.
Ik wil luisteren en word stil.
4. Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 3 december: Handelingen 2: 37-39, 41-43
Toen [de mensen in Jerusalem op Pinksteren] Petrus hoorden spreken waren ze diep
getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’
Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van
Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u
geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen
die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ –

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het
gebed.
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
De groep van mensen die zich oriënteren op Jezus groeide in het begin snel. Missionarissen
brachten het geloof vanuit Europa naar andere werelddelen. Eén van hen was de jezuïet
Franciscus Xaverius die vandaag herdacht wordt; hij stierf in China op 3 december 1552.
Maar nu is de kerk in Europa op zijn retour. In Afrika en Azië neemt het aantal christenen toe.
■ Wat doet me dat, dat de Kerk in onze streken en in veel van onze families niet meer
meetelt?
■ Wat boeit mij in Jezus dat ik me met Hem wil bezig houden deze dagen?
■ Waaraan kan ik merken dat iemand voor een leven met Jezus kiest?
6. Einde van het gebed
Aan het slot neem ik de tijd om met God te praten. Of met Jezus.
Of met iemand anders.
Ik spreek met hem (of haar) vertrouwelijk, als onder vrienden.
Is er iets te vragen, iets om voor te danken ?
Ik sluit elke dag af met dezelfde woorden: bijvoorbeeld met het Onze Vader.
7. Terugblik op het gebed
Achteraf: lukte het om mezelf te plaatsen voor God?
Waar werd ik door geraakt ?
Was er iets nieuws, of zag ik een oude waarheid met nieuwe ogen?
Was er iets in mij dat afleidde ?

