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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, vrijdag 15 april: Johannes 19:16-18a
Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen. Zij voeren Jezus weg: Hij
droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar
kruisigden ze Hem, met twee anderen, aan weerskanten een, en Jezus in het midden.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Jezus wordt afgevoerd, weggedaan, uitgegomd, is niemand meer.
■ Kan je je verbinden met de talloze mensen die vandaag worden afgevoerd, niemand
geworden, vergeten?
Jezus draagt zelf het kruis, ondergaat zijn dood te midden van andere stervenden. Hij deelt
hun en onze diepste angst en verlatenheid omdat Hij gekozen heeft te blijven liefhebben.
■ Wat doet dat met je?
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?

