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1. ‘Hij zal ons de weg wijzen’
Laten we optrekken naar de berg van de Heer
Hij zal ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen (Jesaja 2:3)
2. Leidraad voor het gebed
We willen op het spoor komen wat God van ons wil.
Hij heeft zijn wet, zijn woord in ons hart gelegd.
We luisteren naar zijn stem. God wacht op ons.
Zijn huis staat open.
Hij nodigt ons opnieuw uit op weg te gaan.
Opnieuw.
3. Begin van het gebed
Ik plaats me voor God. In zijn licht.
De komende tijd is voor God.
Ik wil luisteren en word stil.
4. Bijbeltekst voor vandaag, dinsdag 30 november: Romeinen 10: 9 … 15
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft
opgewekt, zult u worden gered.
De Schrift zegt: ‘Wie in Hem gelooft komt niet bedrogen uit.’
Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven?
Hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord?

En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?
Het is zoals geschreven staat: ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws brengen.’
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Wie in God gelooft komt niet bedrogen uit, zegt Paulus. Deze bijbeltekst wordt vandaag
gelezen bij de gedachtenis van de apostel Andreas. Hij was de eerste die Jezus volgde en hij
overreedde zijn broer Simon Petrus om ook met Jezus mee te gaan (Johannes 1:40).
■ Is het voor mij moeilijker dan voor Andreas om Jezus te volgen, of juist makkelijker?
■ Welke mensen hebben mij het geloof voorgeleefd - wie helpen mij om Jezus te ontmoeten
of te begrijpen?
■ Schaam ik me er wel eens voor tegenover anderen, dat ik wat doe aan het geloof?
Verberg ik het, of laat ik dat gerust zien? Hoe voelt dat?
6. Einde van het gebed
Aan het slot neem ik de tijd om met God te praten. Of met Jezus.
Of met iemand anders.
Ik spreek met hem (of haar) vertrouwelijk, als onder vrienden.
Is er iets te vragen, iets om voor te danken ?
Ik sluit elke dag af met dezelfde woorden: bijvoorbeeld met het Onze Vader.
7. Terugblik op het gebed
Achteraf: lukte het om mezelf te plaatsen voor God?
Waar werd ik door geraakt ?
Was er iets nieuws, of zag ik een oude waarheid met nieuwe ogen?
Was er iets in mij dat afleidde ?

