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1. ‘De vreugde voert ons naar Gods Huis’
Hoe verheugd was ik toen ik hoorde:
‘Wij gaan naar het Huis van de Heer.’ (Psalm 122: 1)
2. Leidraad voor het gebed
God wacht op ons. Zijn huis staat open.
Hij nodigt ons uit op weg te gaan.
Dat is geen droeve tocht maar een blijde inkomst
3. Begin van het gebed
Ik plaats me voor God.
De komende minuten zijn voor Hem en voor mij.
Ik wil luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.
4. Bijbeltekst voor vandaag, donderdag 9 december: Matteüs 11: 7-11
Jezus sprak met de mensen over Johannes de Doper: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar
gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens
die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn
jullie wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelf meer dan een profeet. Hij is
degene over wie geschreven staat: ´Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor
je banen.´ Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand
opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de
kleinste nog groter dan hij.
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Jezus kon wijzen naar Johannes. En hij prijst hem de hemel in.
Johannes de wegbereider wordt hij ook wel genoemd.
■ Wie zijn de profeten vandaag? Wie wijst een weg vooruit?

■ Wie zijn in mijn leven de wegbereiders van de Heer geweest?
■ Heb ik wel eens de weg voor de Heer bereid?
6. Einde van het gebed
Bij de afsluiting van mijn gebedstijd richt ik me tot God.
Is er iets te vragen, iets om voor te danken ?
Is er iets dat ik wil onthouden ?
Ik sluit elke dag af met dezelfde woorden:
dat kan een bekend gebed zijn zoals het Onze Vader.
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 al advent aan het worden?

