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"Hem achterna"
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1. Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie Hem zien - Marcus 16:7

Vandaag is het de eerste dag van de zevende week. Na zes weken eindigt de retraite, maar

de zevende week blijft duren voor wie naar Hem blijft uitkijken. De uitnodiging uit Johannes 1

waarmee deze retraite begon, blijft onverminderd klinken: ‘Kom maar mee, dan zul je het/Me

zien.’

2. Begin van het gebed

Ik maak het stil en vraag God me te openen voor zijn mysterievolle nabijheid.

3. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 17 april: Johannes 20: 8-9

Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag

het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest

opstaan.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De voorbije weken zijn we Jezus achternagegaan. De weg bracht intense bevrijdende

ontmoetingen, schonk ons troostende en confronterende woorden, voerde doorheen onbegrip

en twijfel naar Jeruzalem. Daar wachtte het kruis en een graf. Daar is Hij niet. De weg loopt

niet dood, maar verder. Wie blijft meegaan, zal ervaren dat Hij uit de dood moest opstaan. Dat

Hij opstaat en leeft in onze Galilea’s.

■ Blijf je meegaan, open voor de vreugde die Hij je wil schenken?

■ Hoe hoop je dit de komende tijd vorm te geven?

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? Wat wil ik vragen voor de

komende tijd?

6. Terugblik op het gebed



Wat wil ik uit deze stille tijd op Paasdag met me meedragen? Wat heeft me geraakt: een

woord, een beeld, een gevoel? Heb ik vreugde ervaren? Misschien groeide er een

voornemen, een bijzonder aandachtspunt?


