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"De morgen komt!"
Maandag 16 maart 2020

Thema week 4: Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn

woord. (Psalm 130:5)

Vertrouwen wil gevoed worden. Als je lang op iets moet wachten kan de twijfel ineens

toeslaan. Hoelang nog?! Waarvoor doe ik het eigenlijk? Je wordt onverschillig of je aandacht

raakt verdeeld. Het is geen teken van onmacht om naar hulp uit te zien: Heer, help mij!

Leidraad voor je gebed

Vertrouwen wil gevoed worden. Als je lang op iets moet wachten kan de twijfel ineens

toeslaan. Hoelang nog?! Waarvoor doe ik het eigenlijk? Je wordt onverschillig of je aandacht

raakt verdeeld. Het is geen teken van onmacht om naar hulp uit te zien: Heer, help mij!

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, maandag 16 maart: Genesis 1:9-10

'God zei: 'Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land

verschijnt.' En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water

noemde hij zee. En God zag dat het goed was.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De aarde wordt geschetst als een vrijplaats onttrokken aan de zee. Bedoeld als veilige grond

onder de voeten, een woonplaats, een leef-plek waar je recht en oprecht kunt staan.

● Ik stel me de aarde voor als een veilige en vrije woonplaats voor iedereen

● Ik stel me de aarde voor als een plek waar God zou kunnen wonen.

● Wat doet dat met mij?

Einde van het gebed



Aan het einde van mijn gebed praat ik na met God of met Jezus alsof ik met een vriend of

vriendin praat. Vertrouwelijk, ik weet mij immers gekend. Ik spreek uit wat er op mijn hart ligt

en ik dank daarvoor.

Terugblik op het gebed

Hoe voel ik me als ik terugkijk op deze gebedstijd? Voel ik rust of onrust? Heeft het me vredig

gemaakt of zijn mijn vragen toegenomen? Ik maak er een notitie van zodat ik achteraf kan

memoreren hoe het wachten op de morgen is geweest.


