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"De morgen komt!"
Dinsdag 24 maart 2020

Thema week 5: Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen. (Psalm 130:6)
Leidraad voor je gebed
Na een lange nacht komt het licht van de nieuwe dag als een bevrijding. Wie zou zich niet
verheugen op die lang verhoopte morgen waarop er gerechtigheid gloort? Verlangen en
gemis nodigen uit tot opstaan en beweging.
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 24 maart: Genesis 32:23-32
'Nadat Jakob hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de
overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat
de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs
heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de
ander: 'Laat mij gaan, het wordt al dag.' Maar Jakob zei: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij
zegent.' '
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Jakob heeft lang gewacht om terug te keren naar zijn land. Terugkeer betekent een
confrontatie met het verleden, met de broer die hij verraden heeft, met zichzelf. Opnieuw
beginnen gaat niet zomaar. Het is een heel gevecht om het verleden te bevrijden en aan een
toekomst te binden die weer open ligt.
● Jakob neemt verantwoordelijkheid voor zijn leven, hij wil zijn verleden bevrijden. Hoe kan
dat, en kan ík dat?
● Wat zou ik willen verzoenen in mijn leven? Waar wil ik vrede mee maken?

● De man met wie Jakob worstelt wordt wel als een engel gezien. Tegen hem zegt Jakob:
'ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.' Wat zou ik zeggen?
Einde van het gebed
Als afsluiting 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.

