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"De morgen komt!"
Zaterdag 28 maart 2020

Thema week 5: Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen. (Psalm 130:6)
Leidraad voor je gebed
Na een lange nacht komt het licht van de nieuwe dag als een bevrijding. Wie zou zich niet
verheugen op die lang verhoopte morgen waarop er gerechtigheid gloort? Verlangen en
gemis nodigen uit tot opstaan en beweging.
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 28 maart: 2 Korintiers 4:5, 7- 8, 10
'Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is. (..) Maar wij zijn
slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende
kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd maar raken
niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. (..) We
dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van
Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Er wordt van ons niet gevraagd dat we geloofshelden zijn, dat we alle twijfel en angst
uitbannen. We zijn bewaarders en dragers van een grote schat: zoals Christus is in ons, zo
zijn wij in Christus.
● Broos is ons hopen en kwetsbaar ons geloof, als een kruik van aardenwerk.
● Hoe bewaar ik de schat die mijn kruik bevat?
● 'Christus leeft in mij', kan ik daar betekenis aan geven?
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.

