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"De morgen komt!"
Zaterdag 11 april 2020

Thema week 7: Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. (Psalm 130:8)
Leidraad voor je gebed
De nacht is haast ten einde. De Stille Week is begonnen. Het is een week waarin de
tegenstellingen zich nog scherper aftekenen: bevrijding naast verraad, verlatenheid naast
omzien naar, doodsnood naast overgave. Bid en waak voor het leven, tegen de dood in!
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 11 april: Johannes 19:38-39
'Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea - die uit vrees voor de Joden in het geheim
een leerling van Jezus was - aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen.
Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Nikodemus, die destijds 's nachts
naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel
honderd litra.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Het lichaam van Jezus wordt niet achtergelaten of weggemoffeld. Josef staat op als volgeling
van Jezus en vraagt om zijn lichaam. Mensen die zich eerder schuilhielden, voelen zich nu
geroepen om in het licht te treden.
● Twee vertegenwoordigers van de toenmalige politieke en religieuze macht zorgen
persoonlijk voor de begrafenis van Jezus. Ze waren in het geheim volgeling van Jezus en
komen nu aan het licht: hier ben ik. Dat getuigt van moed.
● Onverwacht staat iemand op om te doen wat gedaan moet worden, iemand neemt
verantwoordelijkheid, iemand zorgt. Hoe openlijk ben ik volgeling van Jezus in mijn doen
en laten?
● Hoe zou ik Jezus willen eren en danken voor wat Hij deed?

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.

