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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, dinsdag 21 december: Lucas 1: 39-45

Kort daarop [na de boodschap van de engel Gabriël] reisde Maria met grote haast naar het

bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet

begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar schoot; ze

werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen,

en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe

komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij

die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

‘Gelukkig is zij die geloofd heeft’; Maria is hier dé gelovige bij uitstek.

■ Ben ik gelovig? Maakt dat mij gelukkig?

■ Wat zijn de beloften van God vandaag?

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?


