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"De morgen komt!"
Woensdag 8 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, woensdag 8 april: Marcus 14:3-9

'Toen Jezus in het huis van Simon aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw

binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere

nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden

geërgerd tegen elkaar: 'Waar is deze verkwisting goed voor?' Ze voeren tegen haar uit. Maar

Jezus zei: 'Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij

gedaan. Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het

oog op mijn begrafenis.' '

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De vrouw zalft Jezus met het oog op zijn sterven. Ze geeft wat ze had. Ze heeft zorg voor

Hem en voor zijn lichaam, waar anderen dat liever uit de weg gaan of wegwuiven.

● Ik proef de daad van deze vrouw.

● Ik overweeg wat het betekent om de realiteit van Jezus dood aan het kruis niet uit de weg

te gaan.

● Heb ik wel eens iets verzuimd waarvan ik later spijt had?

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.


