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"De morgen komt!"
Dinsdag 31 maart 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, dinsdag 31 maart: Lucas 18:2-5
'Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de
mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar
hem toe ging met het verzoek: 'Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.' Maar
lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor
God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht
verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
De weduwe volhardt in haar strijd om recht. Ze wordt niet boos, bitter of onverschillig, ze blijft
erin geloven. Jezus vergelijkt dit met bidden: Blijf bidden en geef niet op! Zal God degene die
dag en nacht roept laten wachten?
● Wat treft of trekt mij in de vrouw en in de rechter?
● Waarin volhard ik omdat ik er van binnenuit in geloof? Hoe uit zich mijn volharding?
● 'Als ik eenmaal ga luisteren, moet ik ook bidden', zegt Dorothee Sölle in een gedicht bij dit
tekstgedeelte. Wat houd mij af om te luisteren, wat doet mij bidden en tot actie komen?

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.

