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"Uit God geboren"
Dinsdag 12 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: Lucas 2:1-3

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten

laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over

Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij

vandaan kwam.

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

In het drama dat Lucas schetst wordt de wereldse overheid met zijn streven naar macht en

geld het decor voor de komst van de hemelse overheid. Waar voel ik me bij thuis?

Elke belastingbetaler moet zichtbaar worden. Ik kom ook in beeld. Wat is mijn bijdrage aan de

komst van het koninkrijk?

De keizer vraagt mensen naar hun oorspronkelijke geboorteplaats terug te gaan voor de

telling. Waar zou ik dan heen gaan? En al die mensen die niet meer terug kunnen, wat

moeten die doen? Kunnen ze bij mij terecht?

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.


