
www.ignatiaansbidden.org - 40-dagenretraite 2020

"De morgen komt!"
Maandag 9 maart 2020

Thema week 3: Als u de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand? Maar bij u

is vergeving, daarom eert men u met ontzag. (Psalm 130,3-4)

Leidraad voor je gebed

Het nachtelijk duister kan verwarring zaaien. Dromen en nachtmerries dienen zich aan,

beschuldigende stemmen in onszelf. Wat je wilt vergeten dringt zich op. God echter schenkt

ons een lichtbeeld als kompas in het donker: licht dat niet dooft, liefde die blijft.

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 9 maart: Genesis 1:6-8

'God zei: 'Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar

scheidt.' En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf

van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen.

De tweede dag.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De hemel is als een beschermend gewelf boven de aarde. Het drukt Gods verborgenheid uit

en tevens Gods zorg en trouw: 'Moge het op aarde zó toegaan als in de hemel!'

● Wat betekent de bescherming van de hemel voor mij?

● Heb ik iets ervaren van Gods zorg en trouw? Hoe werkt dat door?

● De huidige toekomstverwachting voor de aarde kan je behoorlijk benauwen en moedeloos

maken.

Wat helpt mij om open te blijven staan voor de aarde als een geschenk voor iedereen die

geboren wordt?

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.


