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"Jezus ging de berg op"
Dinsdag 16 april 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, dinsdag 16 april: Johannes 13:37-38

Petrus vroeg Jezus: 'Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U

geven.' Jezus antwoordde: 'Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar Ik zeg u:

Nog eer de haan kraait zult gij Mij driemaal verloochend hebben.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De bergtop trekt, maar tegelijk ervaar ik dat het als maar zwaarder wordt, de weg te

volgen. In het voetspoor van Jezus gaan lijkt aantrekkelijk, maar in de praktijk is haast iedere

stap lastig.

Petrus, man vol liefde, man vol overmoed.Ik herken mijn edelmoedige wensdromen en

herinner mij hoe ze in de praktijk nogal eens faalden.Met spijt leg ik mijn zwakheid voor aan

de Heer die mij aanziet.De tweede dag van Jezus laatste week, de berg op, op weg naar

Pasen.

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.


