Sabbat ontvangen
Je hoort het lied Every time. ‘Iedere keer als ik mijn zegeningen tel, sta jij bovenaan’. Als je
deze woorden hoort, gezongen door Katy Kirby, naar wie gaan jouw zegeningen het
momenteel het meest uit?
De lezing van vandaag is uit het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 2, vanaf vers 23
Jezus zegt dat de sabbat er is voor de mens en niet andersom. Het lijkt alsof Hij wil aantonen
dat de sabbat aan een menselijke behoefte tegemoet komt. Wat voor gevoel geeft het je, als je
Jezus dit hoort zeggen?
Welke behoeften breng jij bij God, die je deze sabbat aanbiedt? Waar vind jij rust, ontspanning
en verademing?
Luister opnieuw als Jezus een antwoord geeft aan degenen die Hem een fout willen laten
begaan en merk op wat je bij blijft.
Jezus, de Heer van de sabbat, nodigt je uit om de gave van de sabbat te ontvangen. Neem een
paar ogenblikken om met Jezus te spreken over wat dit betekent in jouw leven.
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