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"Hem achterna"
zo 20 mrt 2022

1. Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit - Lucas 5:4b
Voor wie met God in zee gaat, opent zich een nieuw perspectief: als kwetsbaar, falend mens
Gods rijk van vrede en gerechtigheid mee dichterbij brengen.

2. Begin van het gebed
Ik plaats me voor God met al wat nu in me leeft: wat me blij maakt en dankbaar, wat pijnlijk is
en me met spijt vervult. Ik leg het in zijn handen en vraag open te komen voor Hem die altijd
toekomst schept.
3. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 20 maart: Exodus 3:13-15
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun
voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: ‘Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan
zeggen?’ Toen antwoordde God hem: ’Ik ben die er zal zijn.’ Zeg daarom tegen de Israëlieten:
‘IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.’

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
De naam van onze God spreekt van belofte en aanwezigheid. Hij is die er zal zijn. Hij is die er
is. Wat dat betekent is duidelijk geworden in Jezus. Hij heeft ons leven gedeeld en blijft dat
doen.
■ Waar kom je zijn aanwezigheid op het spoor?
■ Hoe deel jij het leven van anderen?
■ Ben je echt aanwezig in je contact met hen?
5. Einde van het gebed
Is er iets wat je met Jezus/God wil delen bij het einde van deze gebedstijd? Spreek tot Hem
zoals je dat tot een vriend/vriendin zou doen.
6. Terugblik op het gebed
Ik noteer wat ik na deze stille tijd wil meenemen om het eventueel later te herlezen. Wat lijkt
me belangrijk? Wat was nieuw? Wat laat me eventueel met vragen of verontrust achter?

