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"Uit God geboren"
Dinsdag 26 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: Johannes 1:14

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en

wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Het ongelofelijke wordt waar: God is een mens geworden. Hij woont in ons midden, ik kan

met Hem spreken. Zoals een vriend spreekt met een vriend.

Dat God zich aftekent in Jezus toont ons, dat God niet vervreemd is van mensen. Hij wordt

mens in ons, als wij liefde en trouw realiseren. Zal zijn komst mij daartoe in staat stellen?

Ik mag leven met deze mensgeworden God in Jezus. Bij de Vader vandaan is Hij tot bij mij

gekomen. Ik mag vreugde voelen en innerlijke vrijheid. Ik vraag Hem mogelijk te maken, dat

ik op Hem ga lijken.

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.


