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"Uit God geboren"
Donderdag 21 december 2017

Begin van het gebed

Als ik God zoek, zoek ik ook rust en stilte. Ik probeer een plek te vinden waar het stil is, waar

ik alleen kan zijn met God. Maar zodra ik naar Hem wil luisteren, hoor ik de drukte in mijzelf.

Ik tracht die tot rust te laten komen opdat ik God kan horen en voelen en niet zozeer mezelf.

Ik bepaal hoe lang mijn gebed zal duren.

Bijbeltekst voor vandaag: Lucas 2:8-11

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun

kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het

stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet

bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal

vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de messias,

de Heer.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De boodschapper van God maakt verachte herders tot vindplaatsen van goddelijk licht. Wat

overkomt mij als de hemel in mij oplicht?

Hier is het nieuws een bron voor algemene vreugde. Wij worden gered, dat wil zeggen: wij

worden vrije mensen door deze redder. Kan ik Hem herkennen?

De messias kiest niet voor aanzien en populariteit. Hij wint zijn terrein met totale zelfgave.

Wat is voor mij aantrekkelijk?

Als de voorgenomen tijd om is, sluit ik mijn gebed met een woord van dank voor wat ik mocht

ontvangen.

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



Op een andere plek kijk ik terug op wat zich heeft afgespeeld: wat valt mij op in de

bewegingen die het gebed op gang bracht? Wat raakte mij, wat heeft me gestoord? Ik schrijf

enkele trefwoorden op.


