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"De morgen komt!"
Vrijdag 6 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, vrijdag 6 maart: Exodus 17:1-3
'Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar
de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim,
bleek daar geen water te zijn om te drinken. Ze maakten Mozes verwijten. 'Geef ons te
drinken, geef ons water!' zeiden ze. Mozes zei: 'Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt
u de HEER op de proef?' Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen:
'Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd?' '
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Vaak verlangen we van God een onmiddellijke oplossing voor onze problemen. En als er niet
snel hulp komt, vragen we ons af of Hij er eigenlijk wel is. Het is de kunst om te leren
onderscheiden of we echt om genade roepen of dat we God eigenlijk verwijten maken en op
de proef stellen.
● Hoe is dat bij mij?

● Eerdere goede ervaringen zijn geen garantie voor de toekomst, of wel?
● Hoe ga ik om met mijn ongeduld, mijn gebrek aan vertrouwen?
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.

