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"Het licht van uw gelaat"
Vrijdag 26 maart 2021

Thema Week 5: "Schijnen" (Psalm 4:7): uitstraling
Deze week, de laatste stap van de ignatiaanse 'Tweede Week', beschouwen wij hoe Gods
Licht de uiteinden van de aarde bereikt. Dit gaat over zending, missie, inclusie, universaliteit.
Wij kijken hoe en waar Gods Licht blijft schijnen midden in onze wereld.
Begin van het gebed
Langzaam open ik mijn handen naar het Licht.
In gedachten plaats ik mij onder Jezus´ gloed.
In stilte vraag ik: Heer, laat nu zien hoe groot uw Naam is.
Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 26 maart: Johannes 10:37-38
Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me dan niet, maar als dat wel het geval is en
u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in
mij is en dat ik in de Vader ben.
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
'Kijk naar mijn daden', zegt Jezus. Zijn die goed, geloof dan dat wat ik doe niet godslasterlijk
is. In zijn daden schijnt het Licht van Gods Gelaat. Die daden zijn bevrijding, verlossing,
genezing, verlichting, troost, opbeuring, een schouderklopje, bemoediging, leven voor altijd.
Waar vind ik vandaag in mij en rondom mij zijn Glimlach die deuren opent, muren openbreekt,
gevangenen bevrijdt en donkere hoeken verlicht? Waar schijnt vandaag zijn onvoorwaardelijk
Licht?
Einde van het gebed
Waar straalt het Licht, waar ontmoet ik haar uitstraling? Waar zie ik Hem naar mij kijken?
Waar zoekt Hij mij op? In stilte dank ik de Heer voor dit moment samen. Ik bewoon de stilte
met mijn vragen en blijf luisteren naar zijn stem. Ik spreek vertrouwelijk met Hem zoals met
een vriend. Ik sluit mijn gebed eenvoudig af:
Barmhartige God, stralende blik in uw Zoon,

Uw Licht blijft schijnen in onze wereld.
Wek in ons uw Geest om uw weg te kunnen gaan. Amen.
Terugblik op het gebed
Waar 'scheen' voor mij Gods Licht? Waar werd ik die uitstraling gewaar? Ik schrijf kort op wat
mij heeft geraakt - een woord, een zin, een gedachte - en hoe ik mij erbij voelde: onrustig,
vredevol, gelukkig, dankbaar, verdrietig, angstig, opgelucht, troosteloos, vertrouwend? Wat
ging moeilijk? Wat werd ik gewaar in dat Licht? Liet ik God toe? Werd mijn blik verruimd tot
aan het uiteinden der aarde? Hoe voel ik me nu? Is er iets dat God in mij zou willen
verdiepen? Word ik een rode draad gewaar, een goddelijke onderstroom die mij stuwt en
richting geeft?

