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"Jezus ging de berg op"
Woensdag 20 maart 2019

Leidraad voor het gebed

Het leven is geen zonnig strand, maar een berg om te beklimmen. Op weg naar Pasen gaan

we de berg op, zoals Jezus zo vaak deed. Wat vraagt zo'n tocht van mij? Wat biedt zij mij?

Begin van het gebed

Ik probeer stil te worden. Uitwendig stil, inwendig stil. Ik zoek Gods aanwezigheid die er altijd

is. God kijkt naar mij en ik zoek zijn blik, zijn liefde.

Bijbeltekst voor vandaag, woensdag 20 maart: Matteus 20: 27 - 28

Wie onder u de eerste wil zijn moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet

gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor

velen.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Een van de gevaarlijkste struikelblokken op onze weg is onze drang gezien, gewaardeerd,

(hoog)geacht te worden. De leerlingen van Jezus hadden het er onder elkaar geregeld over

wie toch de belangrijkste van hen was. Maar Jezus houdt ons keer op keer voor dat je

aanzien enkel krijgt door elkaar te dienen.

Wie zijn degenen die ik werkelijk hoog acht? En waarom?Als ik aanzien geniet, waaraan heb

ik dat te danken?Ik praat met Jezus over de dienstbaarheid die Hij van mij verhoopt.Over

enkele dagen viert de katholieke kerk Maria Boodschap. 'Zie de dienstmaagd van de Heer'

geeft Maria de engel ten antwoord. Zo begint de geschiedenis van ons heil.

Einde van het gebed

Ik neem nog een ogenblik de tijd en kijk omhoog naar de berg en naar Jezus die voor mij

uitgaat. Ik denk aan al die vele mensen die vandaag ook met mij op weg zijn, en ik eindig met

een eenvoudig gebed, bijvoorbeeld een Onze Vader.

Terugblik op het gebed



Hoe voel ik me nu? Bemoedigd? Angstig? Rustig of niet? Ik noteer kort wat me opvalt of

geraakt heeft, en ik eindig met 'n groet.


