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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, donderdag 23 december: Lucas 1: 57- 63, 66

Toen de dag van de bevalling was aangebroken bracht Elisabeth een zoon ter wereld. Haar

buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest en verheugden

zich samen het haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het

Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’ Ze

zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ Ze beduidden zijn vader te laten

weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop:

‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd. - Ieder die het hoorde bleef erover nadenken

en vroeg zich af: Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer

beschermde hem.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

‘Johannes’ zal hij heten. Die naam betekent: de Heer is genadig.

Zijn bijnaam wordt ‘de Doper’ of ook wel ‘de Wegbereider’.

Zo werkt Johannes mee aan Gods plan met de mensen.

■ Wat is mijn rol in het plan van God?



■ Voelde ik wel eens Gods beschermende hand? Wat riep dat bij me op, toen, en hoe kijk ik

daar nu op terug?

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?


