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"Hem achterna"
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1. Vader, in uw handen - Lucas 23:46
Laten we deze week onze ogen gericht houden op de Rechtvaardige die ons menszijn heeft
omarmd tot in lijden en dood, die nooit ophoudt mét ons te zijn en blijft meegaan. Kome wat
komt. Blijven wij ook bij Hem?

2. Begin van het gebed
Ik maak het stil en vraag God me te openen voor zijn mysterievolle nabijheid. Tijdens deze
Goede Week weet ik me bijzonder verbonden met wie lijden, dichtbij en verder weg.
3. Bijbeltekst voor vandaag, zaterdag 16 april: Lucas 24:12
Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de
linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Vandaag blijft het stil. Een dag die ruimte biedt om terug te kijken. We hebben Jezus gevolgd
op een weg die langs geweld, verraad, verlatenheid en angst voerde. Jezus zelf bleef te
midden van deze extreme situaties kiezen. Kiezen voor de liefde.
■ Is doorheen deze ervaring mijn verlangen naar Hem overeind gebleven?
■ Doet het mij opstaan en op zoek gaan, vol verwondering?
■ Waar zoek ik Hem?
5. Einde van het gebed
God kent mij. Hij weet van mijn gaan en mijn staan (Psalm 139), van mijn vreugden en
donkerste gedachten. Wat wil ik met Hem delen na deze stille tijd? Wil ik iemand, iets
bijzonder aan zijn zorg toevertrouwen?
6. Terugblik op het gebed
Na vijf weken retraite kan deze Goede Week een bijzondere intensiteit in je dagen brengen.
Wat wil ik uit deze stille tijd vandaag met me meedragen? Wat heeft me geraakt: een woord,
een beeld, een gevoel. Misschien groeide er een voornemen, een bijzonder aandachtspunt?

