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1. “God heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares” (Lucas 1: 48)
Maria zingt haar loflied wanneer ze, in verwachting van Jezus, op bezoek is bij Elisabet.
2. Leidraad voor het gebed
God heeft gesproken, Maria zijn dienares heeft geantwoord.
God spreekt ook vandaag. Luisteren wij?
3. Begin van het gebed
Ik ga rechtop zitten en voel Gods welwillende blik op mij.
Ik plaats me voor God.
Ik wil luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.
4. Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 25 december: Johannes 1: 1-10, 14
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het
begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden: hij heette Johannes.
Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven.
Hij was zelf niet het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht dat iedere
mens verlicht en naar de wereld kwam.
Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem
niet. -

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij
hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem
getuigde Johannes.
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Geniet van de mooie woorden van Johannes de Evangelist.
6. Einde van het gebed
Ik sluit het gebed af: Bij de afsluiting van mijn gebedstijd richt ik me tot God.
Wil Hij me nog iets zeggen?
Is er van mijn kant iets te vragen, iets om voor te danken ?
Ik sluit af met woorden die me vertrouwd zijn.
7. Terugblik op het gebed
Waar werd ik door geraakt?
Was er iets nieuws, of zag ik een oude waarheid met nieuwe ogen?
Is het in mij advent geworden?

