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"Uit God geboren"
Vrijdag 22 december 2017

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: Jesaja 60:5-6

Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten

van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed

van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in

groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de

HEER.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Wanneer sloeg mijn hart over van blijdschap? Hier wordt het gezegd van een hele stad, de

stad van God. Vriend en vijand komen erop af. Kan ik meegenieten?

Cadeaus geef je als je vreugde wilt delen. Bij Jesaja zijn ze van grote omvang. Wat is mijn

geschenk?

Kamelen, wierook en goud zijn symbolen uit de oude tijd voor grote rijkdom. Wie daar iets van

kan geven, is welgesteld. Goud voor een koningskroon, wierook om eer te bewijzen. Hoe voel

ik mij in zulk 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.


