TOELICHTING OP DE RUBRIEK
GEBED
(de verwijzing "StuCom-nummer" is naar het betreffende documentnummer op deze website)

Bidden is praten met God. Dat is niet direct iets om over te lezen, maar meer iets om veel te
doen. Alleen en samen met anderen.
In deze rubriek GEBED staan enkele mooie artikelen van Elisabeth van Bragt die kunnen
helpen bij de ontwikkeling van uw gebedsleven. Verder enkele gebedsliederen en een
bijzonder boekje van pater F. Vergeer, waarin honderd namen voor Jesus verwerkt zijn.
Maar gebed komt ook in vrijwel alle rubrieken van deze website voor. Enkele voorbeelden:
- Gebed dat levens verandert komt u tegen in alle getuigenissen in de serie Mensen van het
eerste uur, in de rubriek charismatische vernieuwing.
- Cursussen waarin je leert bidden: StuCom0150.
- Gebed om genezing: zie de hele rubriek genezing en ook StuCom0007, 0008, 0027 t/m
0031, 0040, 0041, 0068, 0143.
- Bidden in tongentaal: StuCom0085 en 0071.
- Paus Johannes Paulus II over het belang van gebed in StuCom0020 en 0160.
- Gebed tijdens de verschillende onderdelen van een Eucharistieviering: StuCom0074 en
tijdens zang: StuCom0089. Ook 0075, 0086, 0109, 0106 en 0112 gaan over Eucharistie en
Avondmaal.
- Verschil tussen bidden en het aanroepen van Maria en andere heiligen: StuCom0011.
- Tweeënveertig korte gebeden van jongeren uit heel Europa: StuCom0161.
Toen ik mijn eerste computer kreeg was het allereerste wat ik daarop deed: biddend dit gebed
typen:
COMGEBED
Heer, om deze computer heb ik u gebeden en nu staat hij hier.
het eerste wat ik ermee wil doen is bidden tot u, Heer.
ik wil hem aan u toewijden en bid u dat dit een instrument
mag worden tot opbouw van uw koninkrijk.
dat geen verslaving hieraan vat op mij zal krijgen ooit.
dat mijn gezin er niet onder zal lijden
dat ik geen werk naar mij toe zal trekken wat voor een ander
bedoeld is,
dat bid ik u, Heer.
U wil ik prijzen om de techniek die u ons gaf om deze aarde
mee te onderwerpen.
U prijs ik dat er computers ontstonden,
voor de scheppingskracht en inventiviteit
voor de mogelijkheden die in de mens zijn
voor de vrijheid en verantwoordelijkheid.
In vrijheid wil ik U dienen Heer, uit liefde en naar uw wil.
U dienen met deze computer. Amen.
Kees Slijkerman, Wijk bij Duurstede 9-12-1987
Dit overzicht is gemaakt op 10 maart 2007
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