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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, zaterdag 11 december: Jesaja 49: 14-17
Sion zegt: ‘De Heer heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’ Maar kan een vrouw haar
zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten,
Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen.
Je kinderen haasten zich terug naar huis, de vijand trekt weg.
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
In de Bijbel wordt God heel dikwijls ‘De Heer’ genoemd. In de tekst van vandaag komt de
moederlijke en vrouwelijke kant van God naar voren.
De stad Sion staat hier voor het volk Israël, en wij mogen ons ook inleven in die rol. De rol
waarin je lid bent van het volk van God, en waarin je kind bent van God die als een moeder
voor je zorgt.
■ God als een moeder - of zelfs: God als mijn moeder; wat roepen die woorden in mij op?
■ Mijn naam staat in Gods hand geschreven: kan ik dat geloven?

■ Ik kijk uit naar God; en God kijkt uit naar mij. Stel je dat eens voor: God kijkt liefdevol naar
mij. Laat het maar toe.
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?

