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"De morgen komt!"
Zaterdag 4 april 2020

Thema week 6: Israël hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding,
altijd weer. (Psalm 130:7)
Leidraad voor je gebed
Tegen de morgen lijkt het donker op een of andere manier intenser en meer aanwezig dan
eerder, het wachten wordt lastiger. Uit heimwee en gemis wordt een stem geboren: 'blijf
wakker, wees aanwezig tegen het donker in. De morgen zal bevrijding en leven brengen!'
Begin van het gebed
Ik proef wat mijn verlangen is voor deze gebedstijd en spreek dit hardop uit. Mijn verlangen
gaat vandaag met mij mee, het geeft richting en grond aan mijn gebed.
Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 4 april: Klaagliederen 2:18-19
'Het hart van het volk schreeuwt tot de Heer. O, muur van Sion, laat je tranen stromen als een
rivier, dag en nacht, aan één stuk door; gun je ogen geen rust. Weeklaag in de nacht, jammer
tot de ochtend, stort je hart uit als water, ten overstaan van de Heer. Hef je handen naar hem
op, voor het leven van je kinderen, die op elke straathoek van honger versmachten.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Soms is onrecht dat gebeurt te groot om aan te horen en te verteren. Je voelt je machteloos,
hebt de neiging om je af te wenden. Je verhardt je hart. Wie blijft luisteren, wie waakt, wie wil
getuige zijn?
● Een muur die haar tranen laat stromen... wat raakt dat beeld in mij?
● Hoe lang nog, Heer, eer Gij opstaat ter wille van uw kinderen?!
● Ik leg wat mij machteloos maakt voor aan de Eeuwige of ik spreek erover met Jezus.
Einde van het gebed

Aan het eind dank ik voor wat ik heb ontvangen in deze gebedstijd. Ook al kan ik er niet direct
woorden aan geven, danken helpt mij om te beseffen hoeveel in mijn leven er zomaar is, om
niet geschonken.
Terugblik op het gebed
Terugblikken maakt het mogelijk om mijn gebed mee te nemen door de dagen heen. Niet
woord voor woord herhaald, maar bondig, geconcentreerd in een gevoel, een inzicht, een
gebaar, een beweging, een paar woorden. Dat geeft een spoor van licht naar Pasen toe.

