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"De morgen komt!"
Woensdag 4 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, woensdag 4 maart: Jakobus 1:13-17

'Wie in verleiding komt, moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.' Want God stelt

niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden

gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept.

Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt

van boven, van de Vader van de hemellichten.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

God verleidt of verzoekt niet, zegt Paulus. God is uit op het goede, op wat licht geeft en

opening biedt. Kwaad daarentegen sluit je af van de ander en van je levensbron, het verengt

je bestaan.

● Ken ik uit ervaring dat ik de kant van begeerte opgetrokken word? Hoe ga ik daarmee

om?



● God verzoekt niet, maar soms voel ik me wel op de proef gesteld.

● Ik merk op welke goede gaven ik ontvang uit Gods hand, en dank God daarvoor.

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.


