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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, donderdag 2 december: Psalm 118: 1, 8-9, 17-21a
Looft de Heer want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.
Beter te schuilen bij de Heer
dan te vertrouwen op mensen.
Beter te schuilen bij de Heer

dan te vertrouwen op mannen met macht.
Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de Heer verhalen:
Open voor mij de poorten van de gerechtigheid.
ik wil binnengaan om de Heer te loven.
Dit is de poort die leidt naar de Heer:
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
Ik wil U loven omdat U antwoordde.
5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
De dichter van de psalm heeft het over een plaats waar hij (of zij) God kan loven. Die plek
heeft te maken met rechtvaardigheid. De poorten van de gerechtigheid gaan open.
■ Open ‘de poorten van gerechtigheid’? Wat kan ik mij daar bij voorstellen?
■ Wie zijn de rechtvaardigen die daar binnen gaan ? Hoor ik daar bij?
■ In de laatste regel staat: ‘Ik wil U loven omdat U antwoordde.’
Kan ik dat van harte meezeggen?
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 ?

