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"De morgen komt!"
Dinsdag 17 maart 2020

Thema week 4: Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn
woord. (Psalm 130:5)
Vertrouwen wil gevoed worden. Als je lang op iets moet wachten kan de twijfel ineens
toeslaan. Hoelang nog?! Waarvoor doe ik het eigenlijk? Je wordt onverschillig of je aandacht
raakt verdeeld. Het is geen teken van onmacht om naar hulp uit te zien: Heer, help mij!
Leidraad voor je gebed
Vertrouwen wil gevoed worden. Als je lang op iets moet wachten kan de twijfel ineens
toeslaan. Hoelang nog?! Waarvoor doe ik het eigenlijk? Je wordt onverschillig of je aandacht
raakt verdeeld. Het is geen teken van onmacht om naar hulp uit te zien: Heer, help mij!
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 17 maart: Openbaringen 21:1-4
'Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit
de hemel neerdalen, bij God vandaan. (..) Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. (..) Hij zal alle tranen uit
hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want
wat er eerst was is voorbij.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Al ons wachten is gericht op die ene morgen van verlangen, als God bij de mensen woont.
Johannes ziet het voor zich: een nieuwe hemel en aarde, Jeruzalem een stad van vrede,
eindelijk gerechtigheid en troost voor wie pijn en onrecht leden.
● Hoe raakt dit beeld mij? Is het troost, houvast, richtingwijzer of iets anders?

● Wat reikt dit beeld mij aan voor mijn leven nu?
● Als die dag komt, zou ik aan de Eeuwige willen voorleggen wat op mijn hart drukt:
namelijk...
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.

