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"De morgen komt!"
Zaterdag 7 maart 2020

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. (Psalm

130,2)

De Eeuwige is ons adres, ik kan bij Hem terecht. God luistert en brengt bevrijding teweeg uit

beknelling. Kan ik zijn stem horen in de veelheid van stemmen in en om me heen? Durf ik me

aan zijn stem toe te vertrouwen?

Leidraad voor je gebed

De Eeuwige is ons adres, ik kan bij Hem terecht. God luistert en brengt bevrijding teweeg uit

benauwenis. Kan ik zijn stem horen in de veelheid van stemmen in en om me heen? Durf ik

me aan zijn stem toe te vertrouwen?

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, zaterdag 7 maart: Genesis 12:1-3

'De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste

verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je

zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen die jou

zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken.' '

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Gods stem is een inbreuk op je vertrouwde bestaan, een stem die uitdaagt en klopt als een

specht aan je gehoorbeen: ga jij, op weg! Maar, wie zich toevertrouwt aan Gods stem, mag

zijn zegen verwachten.

● Abram vertrouwt zich toe aan een weg, niet wetend wat hij tegenkomt. Hij gaat op goed

gehoor, op de bonnefooi. Ken ik dat?

● Abram moet als het ware ont-nestelen. Ik stel mij voor wat dat is en hoe het doorwerkt.



● Abram krijgt een zegen mee, opdat hij tot zegen zal zijn. Wat betekent het voor mij om

gezegend op weg te gaan?

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.


