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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, maandag 13 december: Lucas 3: 3-4
God richtte zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in
de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot
inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in
het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: Maak
de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!’
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Wat een opdracht: voor de Heer uitgaan. Het is al moeilijk om de Heer te volgen - voor Hem
uitgaan is nog moeilijker.
■ Waar haalde Johannes zijn inspiratie en zijn moed vandaan?
■ Wie inspireert mij?
■ Wat was de opdracht die Johannes kreeg?
■ Ik moet geen tweede Johannes worden, wat is wel mijn roeping?
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?

