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"De morgen komt!"
Zondag 1 maart 2020

Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. (Psalm

130,2)

De Eeuwige is ons adres, ik kan bij Hem terecht. God luistert en brengt bevrijding teweeg uit

beknelling. Kan ik zijn stem horen in de veelheid van stemmen in en om me heen? Durf ik me

aan zijn stem toe te vertrouwen?

Leidraad voor je gebed

De Eeuwige is ons adres, ik kan bij Hem terecht. God luistert en brengt bevrijding teweeg uit

benauwenis. Kan ik zijn stem horen in de veelheid van stemmen in en om me heen? Durf ik

me aan zijn stem toe te vertrouwen?

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 1 maart: Matteus 4:8-10

'En de duivel toonde Jezus al de koninkrijken van de wereld in al hun pracht, en zei: 'Dit alles

zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg,

Satan! Want er staat geschreven: 'Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.' '

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Jezus wordt beproefd. Hij kan een wereld winnen vol macht en glamour als Hij gehoor geeft

aan de stem van de satan, de tegenspreker en hinderaar. Maar Jezus houdt af. Hij is trouw

aan Gods geboden, trouw aan Gods roepstem.

● Jezus laat zich niet verleiden tot een bestaan in dienst van de satan. Hij weet zich bevrijd

en tot vrijheid geroepen door God.

● Ken ik uit ervaring een gebeurtenis die mijn geweten wakker schudde? Hoe heeft dit

doorgewerkt?



● Voor Jezus zijn 'de tien woorden', de geboden van God, als wegwijzers onderweg. Hoe is

dat voor mij?

Einde van het gebed

Ik neem nog even de tijd om te praten met God of met Jezus die met mij waakt. Ik groet, en

eindig met een gebed dat me vertrouwd is.

Terugblik op het gebed

Ik overweeg, terugkijkend op mijn gebedstijd, wat me is opgevallen, wat me geraakt heeft,

wat lastig was. Ik schrijf kort iets op en neem dat mee de dag in of ik maak een tekening.


