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"Zie, ik kom spoedig!"
Dinsdag 15 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, dinsdag 15 december: Matteüs 21:28-31

'Iemand had twee zonen. Hij zei tegen een: 'Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het

werk.' De zoon antwoordde: 'Ik wil niet,' maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de

ander zei de man precies hetzelfde. Deze antwoordde: 'Ja, vader,' maar ging niet. Wie van de

twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Dagelijks bidden we, soms meerdere keren: 'Uw wil geschiedde'. De wil van God doen was

Jezus' drijfveer zijn leven lang.

● Het is Gods wil dat alle mensen gered worden (1Timoteüs 2:3). God wil dus dat ik gered

word. Wat roept dat in mij op?

● God vraagt ons te gaan werken in zijn wijngaard. Zijn wijngaard zijn de  mensen om ons

heen. Wat is mijn reactie op die vraag?



● Ik praat met de twee zonen uit de parabel. Zij houden mij een spiegel voor.

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?


