Hoe gaat het met je
geestelijke conditie nu er
geen diensten zijn? Hoe
kijk je aan tegen het idee
dat je moet trainen om
in conditie te blijven?
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Psalm 4: 1-9 Psalm 5: 1-6
Hoe gaat het met je geestelijke conditie, nu we als Lichtbogers
elkaar niet ontmoeten in de diensten? Om geestelijk fit te zijn
kun je oefenen en trainen. Waarom? Om in deze coronacrisis
niet uitgeput te raken maar opgebouwd. Gebed is zo’n
geestelijke oefening. Hoe bid je dan?
1. Hou het eenvoudig
Waar is voor jou een plek of een moment waar je met je roep bij
God kunt komen, en waar je kunt bidden “Heer, laat het licht
van uw gelaat over mij schijnen” (Ps. 4: 7)
2. Hou het echt
Psalm 5: 2-3: ‘Hoor mijn woorden’, ‘Sla acht op mijn klagen’,
‘Luister naar mijn hulpgeroep’. Dit is onopgesmukt, wees eerlijk
over je zorgen en zuchten, je bent bij God aan het juiste adres.
3. Hou het vol
Gebed gaat om een ontmoeting met God, een ritme helpt om
dat vol te houden. In de Bijbel zijn veel voorbeelden: Daniël
(Dan. 6: 11) had de gewoonte om drie keer per dag te knielen.
Jezus trok zich terug. Houd het makkelijk en plezierig, dat helpt
om het gebedsritme vol te houden

Tip: Boek van Pete Greig, leider van 24-7 Prayer
Hoe moet je bidden?
- Een praktisch boek voor gewone mensen -

Wat is de plek van gebed
in jouw leven op dit
moment? Ervaar je meer
tijd en verlangen naar
gebed, of kom je er juist
nu helemaal niet aan
toe? Is er iets veranderd
de laatste weken?

Voor gebed heb je tijd en
een plaats nodig. Wat is
voor jou een moment of
(vaste) plek waar je tijd
met God kunt hebben.
Ken je misschien vaste
ritmes van gebed, als
gezin, alleen, of met
anderen?

“Wie maakt ons
gelukkig”? In psalm 4:7
staat deze vraag. Wat
vind je van het antwoord
en wat zou jij erop
antwoorden, hoe zou de
psalm verdergaan in je
eigen woorden?

