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"De morgen komt!"
Woensdag 1 april 2020

Thema week 6: Israël hoop op de HEER! Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding,
altijd weer. (Psalm 130:7)
Leidraad voor je gebed
Tegen de morgen lijkt het donker op een of andere manier intenser en meer aanwezig dan
eerder, het wachten wordt lastiger. Uit heimwee en gemis wordt een stem geboren: 'blijf
wakker, wees aanwezig tegen het donker in. De morgen zal bevrijding en leven brengen!'
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, woensdag 1 april: Hebreeen 12:1-2
'Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde,
waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen
die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en
voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij
zich niet afschrikken door de schande van het kruis.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Wij zijn de eersten niet die proberen te leven uit geloof, hoop en liefde. Velen zijn ons
voorgegaan en vergezellen ons nog steeds. Ze zijn het netwerk dat ons draagt en op wie wij
kunnen bouwen. Ook tegen weerstand in.
● Wij zijn de eersten niet.... wat geeft dat mij?
● Ik overweeg welke fouten, patronen of oordelen in mijn leven geslopen zijn die ik zou
willen loslaten omdat ze eerder het donker versterken dan het licht.
● Ik oefen me om in alles mijn ogen gericht te houden op Jezus.
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.

