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"Met Uw wegen vertrouwd"
Zaterdag 17 februari 2018

Begin van het gebed

Ik zoek een goede plaats en een goede houding om te bidden uit respect voor de ontmoeting

met de Heer. Hij wacht op mij. Aan mij om ook zelf aanwezig te zijn. Daarom maak ik het stil

in mij. Alles wat in mijn hoofd en mijn hart omgaat laat ik stilaan bezinken, om plaats te

maken voor zijn woord. Ik bid dat zijn woord mij moge raken.

Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 17 februari: 1 Koningen 3:9-11

Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid

kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit

immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, en hij zei tegen hem:

'Omdat je hierom vraagt - niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden,

maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht - zal ik je

wens vervullen.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Gods wegen kennen vraagt om de gave van de onderscheiding.

● Wat is goed, wat is kwaad? Hoe krijg ik daarover zekerheid? Door redeneren of door een

opmerkzame geest, die luistert naar de Stem die in mij spreekt?

● Zou ik die gave willen ontvangen? Of vind ik andere dingen belangrijker?

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

Na afloop blik ik even terug op het gebed, zo mogelijk schriftelijk. Wat heeft mijn hart geraakt?

Waar voelde ik me aangetrokken? Wat ging moeilijk? Is er iets dat ik graag zou verdiepen,

een zin of een vers dat ik wil onthouden? Wat betekent dit alles voor mijn concrete leven?


