www.ignatiaansbidden.org - Hoop bedriegt niet 2021

"Hoop bedriegt niet"
zo 12 dec 2021

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, zondag 12 december: Brief aan de Filippenzen 4: 4-5
Verheugt u! Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat
iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar
vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die
alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Jezus Christus bewaren.
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
We zijn op de helft van de advent. Paulus spoort aan: verheugt u!

Niet omdat de wereld een feest is, maar omdat de Heer nabij is, en dát is wel feestelijk. Zijn
vrede is een teken daarvan.
■ Wie zijn voor mij mensen van vrede?
■ ‘Vraag God wat u nodig hebt.’ Wat vraag ik?
■ ‘Dank hem in al uw gebeden.’ Waar dank ik voor?
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?

