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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, zaterdag 18 december: Lucas 1: 26-32
In de zesde maand (van de zwangerschap van Elisabet) zond God de engel Gabriël naar de
stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef
heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen
en zei: ‘Wees gegroet Mara, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Maria schrok hevig bij het
horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel
zei tegen haar: ‘Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult
zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. – God de Heer zal hem

de troon van zijn vader David geven.
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Dit is het eerste deel van de beschrijving van de ontmoeting tussen God en Maria. Morgen
lezen we verder. Vandaag willen we hiernaar kijken vanuit het perspectief van de hemel.
■ God besluit een engel te zenden. Wat heeft God daartoe gebracht?
Wat zag God in de wereld aan ellende, wat zag Hij aan mogelijkheden?
■ Hij kiest een meisje uit Israël. Hij heeft een verbond met dat volk.
Heeft God ook een verbond met mij - voel ik mij verbonden met God?
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?

