Leeuwenkuil
Op het Afrikaanse instrument Kora, speelt David Gilden het nummer Jato the lion.
Eén Stroom uit beiden
een gloeiende Liefde
de band van Beiden
beseft door beiden
stroomt de zoete Geest
gelijk in alle dingen
onscheidbaar
De drie zijn één
Ken jij haar Wezen? Nee.
Het begrijpt zichzelf het beste.
De lezing is genomen uit de profeet Daniel. Hoofdstuk 6, vanaf vers 17.
In het leven van de meesten onder ons betekent een leeuwenkuil: een situatie waarmee we
liever niet geconfronteerd zouden worden, maar die we noodgedwongen moeten aanpakken
indien we trouw aan onszelf willen zijn. Kun je je een situatie in je leven herinneren waarin je in
een leeuwenkuil terecht bent gekomen en je een harde waarheid onder ogen moest zien?
Zijn er in je leven van nu ‘leeuwenkuilen’ waar je in moet stappen? Is er een stuk werkelijkheid
dat je onder ogen moet zien en liever uit de weg zou gaan?
Blijf je bewust van deze uitdaging die je moet aangaan en luister opnieuw naar de lezing.
Welk geschenk of welke genade van Godswege heb je nodig om in je leeuwenkuil te kunnen
instappen? Vraag Hem om zijn genade.
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Zijn er in je leven van nu ‘leeuwenkuilen’ waar je in moet stappen? Is er een stuk werkelijkheid
dat je onder ogen moet zien en liever uit de weg zou gaan?
Blijf je bewust van deze uitdaging die je moet aangaan en luister opnieuw naar de lezing.
Welk geschenk of welke genade van Godswege heb je nodig om in je leeuwenkuil te kunnen
instappen? Vraag Hem om zijn genade.
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