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"De morgen komt!"
Donderdag 9 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, donderdag 9 april: Exodus 12:21, 26-27, 42
'Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. 'Elke familie moet een lam of bokje kiezen',
zei hij, 'en dat moet worden geslacht als pesachoffer. En als uw kinderen dan vragen: 'Wat
betekent dit gebruik?' antwoord dan: 'Wij brengen de HEER een pesachoffer omdat hij de
huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte; ons heeft hij
gespaard.' Die nacht waakte de HEER om hen uit Egypte weg te leiden.'
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Bevrijding gaat niet zonder slag of stoot. De uittocht uit Egypte is een verhaal van uitredding
ternauwernood. De farao laat zijn slaven niet zomaar gaan. God staat borg voor zijn mensen
in deze nacht en doet hen uitgeleide uit het slavenhuis.
● God staat borg voor zijn mensen, Hij leidt hen weg uit hun slavenbestaan. Hoe hoor ik
dat?
● Ieder jaar opnieuw, ook vandaag wordt de uittocht herdacht en beleefd alsof het nu aan
mensen, ook aan mij gebeurt. Kan ik dat meemaken?
● Met Pesach/Pasen begint het leven opnieuw, ook mijn leven met God. Wat verandert er in
mijn leven?

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.

