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"De morgen komt!"
Vrijdag 28 februari 2020

Thema week 1: Uit de diepte roep ik tot u, HEER! (Psalm 130,1)

De weg van het gebed begint met naar binnen keren, afdalen in jezelf en je concentreren op

wat echt en wezenlijk is. Daar waar ruimte is om God te zoeken en jezelf te laten vinden, met

alles wat je raakt of bezig houdt.

Leidraad voor je gebed

De weg van het gebed begint met naar binnen keren, afdalen in jezelf en je concentreren op

wat echt en wezenlijk is. Daar waar ruimte is om God te zoeken en jezelf te laten vinden, met

alles wat je raakt of bezig houdt.

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, vrijdag 28 februari: Lucas 12:35-37

'Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten, die hun

heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen

wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten, die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik

verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Er is reden om wakker te blijven en te wachten, ook al weet je dag noch uur. Als de heer komt

zullen alle rollen en verhoudingen omgekeerd zijn: de laatsten zullen de eersten zijn, de

machtige wordt een dienaar.

● Heb ik het vertrouwen dat het niet tevergeefs is om te wachten en te waken? Wat staat

mijn vertrouwen in de weg?

● Wat is mijn droom van deze wereld omgekeerd, een bestaanbare aarde?



● De Heer nodigt wie wakker is en waakt aan zijn maaltijd en bedient hen. Wat geeft dat

mij?

Einde van het gebed

Ik neem nog even de tijd om te praten met God of met Jezus die met mij waakt. Ik groet, en

eindig met een gebed dat me vertrouwd is.

Terugblik op het gebed

Ik overweeg, terugkijkend op mijn gebedstijd, wat me is opgevallen, wat me geraakt heeft,

wat lastig was. Ik schrijf kort iets op en neem dat mee de dag in of ik maak een tekening.


