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"Zie, ik kom spoedig!"
Zaterdag 19 december 2020

Thema week 3: Bereiden
Jesaja 40:3
Iemand roept: 'Bereid de Heer een weg!'
Leidraad voor je gebed
Engelen bereidden Maria en Jozef voor op de menswording van God. Maar waren zij
voorbereid op de wijze waarop God mens werd? Johannes de Doper bereidde het openbare
werken van Jezus voor. Maar wist hij hoe dat werk er uit zou zien? Hoe bereiden wij ons voor
op de komst van God in ons leven?
Begin van het gebed
Een weg bereiden betekent veelal puin ruimen, blokkades opheffen.
God de kans geven mij te bereiken.
Hij wacht op mij, totdat ik open ga voor Hem, zoals Hij is.
Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 19 december: Lucas 1:17
'Als bode zal hij (Johannes) voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders
met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij
het volk gereedmaken voor de Heer.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Johannes de Doper, wegbereider bij uitstek, krijgt bij zijn geboorte een taakomschrijving mee:
De komst van de Messias wordt mogelijk waar verzoening en rechtvaardigheid geschieden.
● Ik overweeg wat er in mijn leven verzoend zou moeten worden en welke stappen ik
daartoe moet of kan zetten.
● Ik overweeg waar ik onrecht ontmoet, door mij gedaan of mij aangedaan. Hoe kan ik daar
openingen bevorderen?
● Ik proef en smaak de ruimte en vrede die ontstaan als dat puin geruimd is.

● Ik praat met Johannes de Doper en vraag mij te laten delen in zijn geestkracht en moed.
Einde van het gebed
In enkele persoonlijke gedachten of woorden richt ik mij tot God, tot Jezus, tot Maria, tot...,
en ik dank voor de vruchten van deze meditatie.
Terugblik op het gebed
Is er iets dat mij heeft geraakt tijdens deze gebedstijd? Wat wil ik niet vergeten, moet ik even
noteren, eventueel delen?

