Verleden en heden
Je luistert naar het vrouwenensemble Kitka. Ze zingen het Bulgaarse lied Ya ti postilam. 'Het
veelkleurige bedsprei'. Neem de omgeving in je op. De mensen om je heen, de personen die je
op tv hebt gezien, of in de krant over hebt gelezen. Kun je geloven dat jullie allen afstammen
van dezelfde bron?
De lezing van vandaag is genomen uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13, vanaf
vers 13.
Deze lezing laat zien hoe God werkzaam is onder zijn volk. Het laat zien hoe Hij door
specifieke mensen op verschillende momenten in de tijd heen werkt. Wie zijn de voornaamste
mensen geweest in jouw geloofsleven, jouw reis door het leven? Neem een moment de tijd
om je de belangrijkste mensen in het verleden en het heden te herinneren.
Welke kwaliteiten van deze mensen waardeer je het meest?
Wat hebben zij jou gegeven om te worden wie je nu bent?
Luister opnieuw naar de passage die beschrijft hoe God door verschillende mensen op
verschillende tijden werkt.
Vertel God wat er nu door jou heengaat.
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