www.ignatiaansbidden.org - Adventsretraite 2018

"Zie, Ik begin iets nieuws"
Zondag 23 december 2018

Begin van het gebed
Ik zoek een goede plaats en een goede houding om te bidden. Ik probeer mij te concentreren
op wat ik ga doen: mij openstellen voor een ontmoeting met God. Ik maak het stil in mij. Alles
wat de Godsontmoeting verhindert, alles wat vanzelf in mij opkomt, leg ik in Gods handen. Ik
geef het af. Hij zal er zorg voor dragen. Zo kan ik open en ontvankelijk worden voor Gods
woord tot mij.
Bijbeltekst voor vandaag, zondag 23 december: Micha 5:1-4a
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand
voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de
dagen van weleer. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht
van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen,
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Ook hier weer gebruikt God het kleine als instrument om zijn plannen uit te voeren. God
bekleedt met de macht van de Heer al wie herder is voor zijn volk.
● Als een herder wordt bekleed met de macht van de Heer, waarmee bekleedt God mij?
● Wat kan ik bijdragen aan het plan van God?
Einde van het gebed
Wanneer de vooropgestelde tijd voorbij is, beëindig ik mijn gebed met een gesprek met God:
ik dank voor wat ik heb ontvangen en vraag kracht om ernaar te leven. Dit kan ik doen met
een duidelijk teken naar God toe: een kruisteken, een buiging, een lied, een persoonlijk
gebed.
Terugblik op het gebed
Na mijn gebed kijk ik even terug: hoe was het? Wat heeft mij geraakt? Waar bleef ik koud?
Wat gaf mij warmte en kracht? Wat neem ik mee om ervan te leven? Ik schrijf enkele
trefwoorden op om vast te leggen en opdat niets verloren gaat. Maria bewaarde alles in haar
hart. Misschien is mijn hart te vluchtig om alles te blijven onthouden.

