www.ignatiaansbidden.org - 40-dagenretraite 2020

"De morgen komt!"
Vrijdag 27 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, vrijdag 27 maart: Jeremia 29:4-7
'Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij
vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen
aan en eet van de vruchten, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek de vrede
voor de stad waarheen ik jullie verbannen heb en bid voor haar tot de HEER want in haar
vrede zullen jullie vrede hebben.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Wachten, waken is niet maar stilletjes afwachten wat komen gaat. Waken is steeds weer de
hoop levend houden en voeden, doen wat je hand vindt om te doen, ook al zie je het
eindresultaat niet en sta je voor je gevoel met lege handen.
● Hoe ga ik om met situaties van troosteloosheid?
● Wat betekent het voor mij om de hoop levend te houden?
● Ik bid voor wie mij na staat en voor wie mij tegenstaat en verzamel wat ik ontvang.
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.

