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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: Psalm 107:23-30

Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water, ze zagen de

daden van de HEER, zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende storm, hoog

zweepte hij de golven op. Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte, hun maag

keerde om van ellende, ze tolden en tuimelden als dronkaards, alle kennis baatte hun niets.

Ze riepen in hun angst tot de HEER - hij leidde hen weg uit vele gevaren, hij bracht de storm

tot zwijgen, de golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, hij bracht

hen naar een veilige haven.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Een boot op zee, problemen - het doet denken aan de vluchtelingendrama's. Probeer ik me

bewust te blijven van wat hen overkomt? Ben ik gelukkig met mijn thuis?

Zeemannen die zich ellendig voelen in een door de golven opgetilde boot - dan moet het wel

heel erg zijn. Maar het bestaan kan ook mij beroven van mijn verworvenheden, mijn

opleiding, mijn status. Roep ik de Heer dan, en hoe?

Wij hopen dat de Heer de storm weet te bedaren die woedt in onze omstandigheden, die

woedt in ons innerlijk leven. Wat ik vraag: dat Hij rust schept en veiligheid garandeert. Dat ik

blij kan zijn als een zeeman die zich weer thuis kan voelen op de zee.

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.


