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"De morgen komt!"
Maandag 6 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, maandag 6 april: Genesis 1:26-28
'God zei: 'Laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten
heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee,
over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' God schiep de mens als zijn
evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de
mensen.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
God legt zijn schepping in handen van de mens. De mens wordt beeld van God door
mede-schepper en behoeder te zijn, door te doen zoals God doet. In verantwoordelijkheid en
dienstbaarheid waken voor het leven.
● Wij mensen lijken op God en zijn innerlijk verwant; wat zegt dat over God?
● Hoe kan ik als beeld van God op een helende manier omgaan met mijzelf, mijn omgeving,
met Gods schepping?
● Ik kijk naar de mensen om me heen als door Gods ogen, niet vanuit angst of vooroordeel
maar vanuit de mogelijkheden waarmee de ander naar Gods beeld is geschapen.
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.

