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1. ‘Als de dageraad verschijnend aan de hemel’
In zijn milde erbarming heeft God ons bezocht,
als de dageraad verschijnend aan de hemel,
om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood
en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. (Lucas 1: 78-79)
2. Leidraad voor het gebed
God wacht op ons; de Heer komt.
Johannes de Doper is zijn wegbereider.
Gaan wij die weg mee op?
God zorgt dat wij onze voeten kunnen zetten op een weg van vrede.
Er is geen weg naar vrede - vrede is de weg.
3. Begin van het gebed
Ik neem tijd voor de Heer die komt.
Ik wil Jezus ontmoeten.
Wat zegt hij mij vandaag?
4. Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 17 december: Lucas 3: 8, 10-13
Johannes zei tegen de mensen die kwamen om door hem gedoopt te worden: Breng vruchten
voort die een nieuw leven waardig zijn. –
De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel
onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten
wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
■ Wat moeten wij doen?
■ Wat moet ik doen?
■ Aan wie kan ik dat vragen? Wat zou het antwoord zijn?
6. Einde van het gebed
Ik sluit mijn tijd van gebed af.
Ik richt mij op Jezus. Ik dank hem voor de tijd samen.
Ik dank zijn hemelse Vader,
en sluit af met een vast gebed dat mij vertrouwd is.
7. Terugblik op het gebed
Ik blijf nog even stil en kijk terug.
Wanneer was ik bij God?
Waar was ik toen ik niet bij Hem was?
Wil ik iets onthouden, opschrijven van deze gebedstijd?

