
www.ignatiaansbidden.org - Adventsretraite 2017

"Uit God geboren"
Zondag 24 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: Johannes 1:10-13

Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem

niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen

van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of

uit de wil van een man, maar uit God.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

God treedt binnen in zijn eigen maaksel: de mensenwereld. Zijn komst wordt slechts door

weinigen begrepen. Kan ik proberen te begrijpen dat Hij begin en einde is?

We kunnen vertrouwelijk worden met God, als 'kinderen van God', geborgen en verankerd in

Hem als kinderen in een gezin. Ik probeer of ik kan worden als een kind telkens als ik naar

God zoek en vraag.

Het leven kan oppervlakkig worden, maar ik kan mijn leven verdiepen door het op Jezus af te

stemmen. Alle dingen komen mij dan voor als nieuw: dat is opnieuw geboren worden, uit

God. Hoe beleef ik dat zelf?

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.


