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"De morgen komt!"
Zondag 15 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
De afgelopen weken hebben we gebeden met teksten uit het Oude Testament. We vroegen
de profeten of ze ons de vaardigheid konden leren door de soms barre buitenkant de
beloftevolle binnenkant te onderscheiden. De komende dagen proberen we die vaardigheid
toe te passen op enkele teksten uit het Nieuwe Testament.
Ik begin mijn gebed te vragen wat ik verlang.
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, zondag 15 maart: Johannes 4:13-14
' 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen', zei Jezus, 'maar wie het water drinkt dat
ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' '
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Alleen water geeft leven. Tijdens de lange wacht hebben we bronwater nodig om fris te
blijven, onszelf te reinigen en te vernieuwen. Het levenswater dat Jezus aanreikt is als
vruchtwater dat ons doet worden tot wie we zijn.
● Ken ik de dorst naar het levenswater waarvan Jezus spreekt?

● Ik zoek de bron in mij, waar ik mij verbonden voel met de stroom van het leven, en verwijl
daar voor een tijdje.
● Wat in mij is verkwijnd, verhard of ondergesneeuwd en heeft levend water nodig?
Terugblik op het gebed
Aan het einde 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.

