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"Spreek Heer, ik luister"
Vrijdag 7 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: Marcus 12, 41-44

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen... Er kwam

een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide... Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen

hen: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen

die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft

van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

● Jezus roept plots zijn leerlingen bij zich? Om de 'edelmoedigheid' van de weduwe? Of om

haar Godsvertrouwen? Want ze geeft haar hele levensonderhoud!

● Als iemand geeft wat hij/zij heeft, ook al is het maar niets, en is dat 'niets' zijn/haar hele

bezit, kunnen er dan geen wondere dingen gebeuren...?

● Herken ik iets van deze ervaring in elk kwetsbaar en liefdevol 'delen' met elkaar?

● 'Ik dank U, Vader, dat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en

verstandigen', bidt Jezus, 'en ze hebt geopenbaard aan kleinen'. Bid ik om die genade?

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?


