Voorstellingsvermogen
Quire Cleveland zingt de spiritual Don’t be weary traveler. ‘Sinds de Heer mij bevrijdt heeft kijk
ik anders naar de wereld, en de wereld lijkt als nieuw.’
De lezing van vandaag is genomen uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 16, vanaf vers 8.
Hoe reageer jij op deze overvloedige beschrijving van een God die zorg draagt voor zijn
mensen en die hen mooi maakt? Kun jij in de schoenen gaan staan van diegene die mooi
gemaakt wordt, verzorgd en overstelpt met fijne geschenken? Hoe zou jij je daarbij voelen?
Terwijl je jezelf verbeeldt hoe je op die manier gekleed en mooi gemaakt wordt, kun je je dan
voorstellen hoe God naar jou kijkt?
Laat bij het beluisteren van deze passage je verbeelding verder haar werk doen en ervaar hoe
je door God gewassen, gekleed, opgesmukt en begenadigd wordt. Probeer te zien en te voelen
wat er met jou gebeurt terwijl je de tekst opnieuw hoort.
Neem de tijd en laat God je tonen hoezeer je in je leven begenadigd bent; spreek dan met Hem
over alles wat Hij je geschonken heeft. Spreek met Hem hoe je je voelt als je beseft dat Hij
zorg voor je draagt en je waardeert.
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