Verzadigd worden
De band Myndra speelt het lied Napapiiri. ‘Ik vond hemels geluk op moment dat ik er niet naar
zocht.’ Wees een moment stil. Als je de afgelopen dag overdenkt, waren er momenten dat je
God aan het werk zag, maar je er op dat ogenblik niet bewust van was?
De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 55, vanaf vers 10.
Het beeld dat we soms hebben over het gebed, is een beeld van onszelf, in ons eentje, terwijl
we roepen naar de hemel – en al te vaak geen antwoord krijgen. Geen wonder dat heel wat
mensen het nogal een karwei vinden! Kan je momenten bedenken waarop jouw gebed zo
heeft aangevoeld ? Eenzaam? Leeg? Dor?
Het beeld in deze lezing is heel anders – bidden is alsof er zachtjes regen over ons heen valt,
zodat onze bodem vruchtbaar wordt, onze blaadjes tot leven komen, onze dorst verzadigd…
Kan je terugblikken op een tijd waarin je gebed zo aanvoelde ? Dat je daar zomaar neerzat en
God liet binnensijpelen? Wanneer liet het gebed bij jou voor het laatst het gevoel na verfrist te
zijn, bevloeid, gevoed?
Je hoort de woorden van Jesaja nu opnieuw. Sta jezelf toe te genieten van het beeld van Gods
woord dat als regen is – ga na welke soort regen jou het meest aanspreekt – is het een
plenzende stortvlaag? Lichte motregen? Of iets zachter, subtieler, intiemer… laat God je
meetrekken in het gebed dat Hij in jou tracht te bidden…
Wend je nu tot slot enkele minuten in gebed tot de Heer. Alleen al in zijn aanwezigheid
vertoeven, is iets om van te genieten, iets wat je ziel verzadigt. Als je je ertoe gedreven voelt
om iets te zeggen bij wijze van smeekbede of dankzegging, laat dit dan spontaan opwellen,
zoals waterdamp die terug tot de hemel opstijgt na een warme dag…
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