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"De morgen komt!"
Zondag 5 april 2020

Thema week 7: Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. (Psalm 130:8)

Leidraad voor je gebed

De nacht is haast ten einde. De Stille Week is begonnen. Het is een week waarin de

tegenstellingen zich nog scherper aftekenen: bevrijding naast verraad, verlatenheid naast

omzien naar, doodsnood naast overgave. Bid en waak voor het leven, tegen de dood in!

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, zondag 5 april: Matteus 21,9-11

'De talloze mensen die voor Jezus uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:

'Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna

in de hemel!' Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. 'Wie is die

man?' wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: 'Dat is Jezus, de profeet uit

Nazaret in Galilea.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenkomt wordt Hij herkend als de Messias, de lang

verwachte bevrijder. Anderen tasten nog in het duister wie Hij is of willen Hem wegwerken.

De sfeer wordt grimmiger. Naast 'hosanna' klinkt het 'kruisig Hem' steeds luider.

● Wie is Jezus voor mij?

*'Hoe zal ik U ontvangen? Zoals een lied aanreikt: hoe wilt U zijn ontmoet'?

● Wat is mijn verwachting van de Stille Week en hoe wil ik daar vorm aan geven?

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.


