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"Spreek Heer, ik luister"
Dinsdag 4 april 2017

Begin van het gebed

Ik zoek een goede plaats en een goede houding om te bidden uit respect voor de ontmoeting

met de Heer. Hij wacht op mij. Aan mij om ook zelf aanwezig te zijn. Daarom maak ik het stil

in mij. Alles wat in mijn hoofd en mijn hart omgaat laat ik stilaan bezinken, om plaats te

maken voor zijn woord. Ik bid dat zijn woord mij moge raken.

Bijbeltekst voor vandaag: Lucas 10, 25-37

Eens viel iemand in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze

aftrokken, lieten ze hem halfdood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg;

hij zag hem wel maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een Leviet: hij kwam daar

langs, en hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Toen kwam een Samaritaan die

op reis was bij hem, hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op

zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een

herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee tienlingen te voorschijn,

gaf ze aan de waard en zei: zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn

terugkomst vergoeden. Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in de

handen van de rovers gevallen is?"

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

● Ik herlees aandachtig dit verhaal Wat doet de Samaritaan? Ik let op alle details...

● Ik beeld me in dat ik de gewonde man ben... Hoe zou dat zijn?

● Ik beeld me in dat ik voorbij kom en de gewonde man zie liggen...

● Kan ik bidden om de gezindheid van Jezus in mijn concrete leven?

Einde van het gebed

Wanneer de vooropgestelde tijd voorbij is neem ik afscheid op een gepaste wijze - uit respect

voor de gastheer, uit dankbaarheid voor zijn woord. Dit kan ik doen met een kruisteken, een

buiging, een lied, een persoonlijk gebed.

Terugblik op het gebed



Na afloop blik ik even terug op het gebed, zo mogelijk schriftelijk. Wat heeft mijn hart geraakt?

Waar voelde ik me aangetrokken? Wat ging moeilijk? Is er iets dat ik graag zou verdiepen,

een zin of een vers dat ik wil onthouden? Wat betekent dit alles voor mijn concrete leven?


