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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: Lucas 2:6-7,12-14

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld,

haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er

voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

'Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek

gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels

leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde

voor alle mensen die hij liefheeft.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De volkstelling brengt zoveel volk op de been dat er nergens plaats was voor deze geboorte.

Hij wordt in een doek gewikkeld. Men zegt wel dat hij de lijkwade al kreeg bij zijn geboorte om

duidelijk te zijn over het verloop van zijn leven. Kan ik die eenvoudige oorsprong herleiden,

ook van mijzelf?

Een voerbak. Hij zal voedsel worden voor velen. Hij voedt hart en ziel van wie van hem wil

houden. Laat ik mij voeden door dit kind, mijn leven verdiepen door de volledige liefde?

De engel krijgt groot gezelschap. Het hemelse hof toont zich aan de mensheid: ze eren God.

Wie zich daarbij aansluit mag voelen hoe vrede de harten van de mensen vervult, de mensen

van wie God houdt. Ik voeg me in dat gezelschap.

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.


