Huiskamergebed 26 maart 2020

Bijbeltekst: 1e Brief van Paulus aan de
Korintiërs, verzen 1-7

Lectio Divina individueel of met iemand
samen...

Broeders en zusters, toen ik bij u kwam
om u het geheim van God te verkondigen,
beschikte ook ik niet over uitzonderlijke
welsprekendheid of wijsheid.
Ik had besloten u geen andere kennis te
brengen dan die over Jezus Christus – de
gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al
mijn zwakheid en was ik angstig en
onzeker.
De boodschap die ik verkondigde
overtuigde niet door wijsheid, maar
bewees zich door de kracht van de Geest,
want uw geloof moest niet op menselijke
wijsheid steunen, maar op de kracht van
God.

Neem een comfortabele en tegelijk actieve
houding aan die je een half uurtje kan
aannemen. Steek eventueel een kaars aan.

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor
wie volwassen is in het geloof. Het is
echter niet de wijsheid van deze wereld en
haar machthebbers, die ten onder zullen
gaan.
Waar wij over spreken is Gods verborgen
en geheime wijsheid, een wijsheid
waarover God vóór alle tijden besloten
heeft dat wij door haar zouden delen in
zijn luister. Geen van de machthebbers van
deze wereld heeft die wijsheid gekend;
zouden ze haar wel hebben gekend, dan
zouden ze de Heer die deelt in Gods luister
niet hebben gekruisigd.
Maar het is zoals geschreven staat:
‘Wat het oog niet heeft gezien
en het oor niet heeft gehoord,
wat in geen mensenhart is opgekomen,
dat heeft God bestemd
voor wie hem liefheeft.’
God heeft ons dit geopenbaard door de
Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook
de diepten van God.

Maak je ademhaling rustig.
Lees de tekst traag en luidop.
Ga nogmaals in stilte door de tekst en
markeer woorden die je opvallen.
Laat die woorden of fragmenten tot je
doordringen, lees ze luidop, met
voldoende pauze tussendoor..
Lees de tekst een 2e maal luidop.
Wat doet de tekst met je: leert de tekst je
iets, wat doet het met je emoties, wat
ervaar je na het lezen van de tekst? Neem
hier de tijd voor.
Lees de tekst een derde maal luidop.
Wordt stil. Welk gebed komt er in je op,
wat zou je willen vragen en waarvoor kan
je danken? Spreek dit gebed uit.
Sluit het gebed af.

