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"De morgen komt!"
Dinsdag 3 maart 2020

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. (Psalm
130,2)
De Eeuwige is ons adres, ik kan bij Hem terecht. God luistert en brengt bevrijding teweeg uit
beknelling. Kan ik zijn stem horen in de veelheid van stemmen in en om me heen? Durf ik me
aan zijn stem toe te vertrouwen?
Leidraad voor je gebed
De Eeuwige is ons adres, ik kan bij Hem terecht. God luistert en brengt bevrijding teweeg uit
benauwenis. Kan ik zijn stem horen in de veelheid van stemmen in en om me heen? Durf ik
me aan zijn stem toe te vertrouwen?
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, dinsdag 3 maart: Jesaja 21:11-12
'Vanuit Seïr roept men naar mij: 'Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?
Wachter, hoe lang nog duurt de nacht?' En de wachter antwoordt: 'De morgen komt, en ook
de nacht.' '
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
De wachter op de muren ziet de morgen komen maar ook de nacht. Hij benoemt licht en
donker. Hij waakt en waarschuwt als er gevaar dreigt. Hij ziet aan de tekenen dat het duister
voorbij gaat.
● Ik proef de woorden van de wachter: de morgen komt.
● Waken is je geest openhouden voor het onverwachte, positief en negatief. Hoe wakker
ben ik?

● Een oud joods verhaal zegt dat het pas dag wordt als je in het gezicht van de mens die je
tegenkomt je broer of zus ziet. Tot die tijd is de nacht nog bij je.
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.

