
Binnenkomen
Kijk eens om je heen - welke dingen die zie je alleen werken omdat ze voorzien worden van 
energie? Waar heb jij vandaag Gods energie nodig?

Luisteren
'Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u 
zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het 
uiterste van de aarde.' [Handelingen 1:8] 

Jezus sprak zijn laatste aardse woorden op deze Hemelvaartsdag. We horen een opdracht - 
discipelen moeten getuigen zijn. Hoe kunnen wij beantwoorden aan zo’n roeping? Iedere 
opdracht van God is gegrond in een garantie. Elk gebod is gebaseerd op een belofte. 
Want Jezus weet dat we geen getuigen kunnen zijn zonder de kracht van de Heilige 
Geest. Tenslotte was Jezus zelf, de ware en getrouwe getuige, volkomen afhankelijk van de 
Heilige Geest. Waarom zouden we denken dat het voor onszelf anders kan? 

Antwoorden
Wat is jouw antwoord op Jezus’ bevel om Zijn getuige te zijn? Op welke terreinen heb jij 
de kracht van de Heilige Geest nodig? Noem de namen van jouw vijf personen waar jij 
je aan verbonden hebt tijdens deze elf dagen voor de Heer.

Bidden
‘Kom Heilige Geest … vernieuw mij, zodat ik een geschikte getuige van Christus mag 
zijn en maak dat zij, die ik U eerder genoemd heb, openstaan voor een leven met U, 
opdat zijzelf getuigen mogen worden van Uw liefde. 
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O mijn God
Bron van alle barmhartigheid
Ik erken Uw 
soevereine kracht.

Denkend aan de verspilde jaren
die verleden tijd zijn,
geloof ik dat U, Heere, in een moment
dit verlies kunt omdraaien in winst.

Hoe ellendig ik ook ben,
toch geloof ik vast en zeker
dat U alles kan.

Alstublieft, herstel de verloren tijd,
Geef Uw genade aan mij,
zowel nu als in de toekomst,
zodat ik voor U mag verschijnen in 
heerlijkheid.

Amen
[naar Teresa van Avila]


