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"Uit God geboren"
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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 1:26-29

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een

meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David.

Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent

begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich

af wat die begroeting te betekenen had.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

God deelt zich mee aan een mens - de engel is het beeld voor die overbrugging. De hemel

openbaart zich - in Nazareth! Kan daar iets goeds uit voortkomen?

Een jonge vrouw, eenvoudig maar in een goede traditie. Gewoon, maar onvermoed

bijzonder: de bakermat van de verlossing. 'God heeft jou uitgekozen.' Wordt het mij ook

gezegd?

Wie zich bewust wordt van de nabijheid Gods, deinst als vanzelf terug. God zal bij mij zijn? Ik

overweeg wat dat betekenen kan.

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.


