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"Het licht van uw gelaat"
Zaterdag 27 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, zaterdag 27 maart: Johannes 11:45-48
Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen
tot geloof in Hem. Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus
gedaan had. Daarop riepen de hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: "Wat
moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn gang laten gaan,
zal iedereen in hem gaan geloven."
Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag
Het Licht schijnt in de duisternis: "Als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan
geloven." En gelijk hebben ze! Als we het licht aanlaten, zal iedereen erdoor verlicht worden.
Velen kwamen tot geloof door te zien 'wat Jezus deed': die goede, bevrijdende handelingen
kunnen niet anders dan van God komen, de enige lichtbron die niet dooft. Nu staan wij op de
drempel van de Goede Week: morgen luisteren wij naar het lange Passieverhaal,
beschouwen wij hoe langzaamaan dat Licht wordt gedoofd. Wat brengt het bij mij teweeg, te
merken dat Gods Licht zoveel tegenstand oproept?
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 Week 5
Waar 'scheen' voor mij Gods Licht? Waar werd ik die uitstraling, glorie, heerlijkheid, majesteit,
luister... 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 misschien
flauwe schijnsel, misschien felle Licht? Werd mijn blik verruimd tot aan het uiteinden der
aarde? Liet ik God toe? Hoe voel ik me nu?
Op het einde van deze Vijfde Week neem ik de tijd om dankbaar opnieuw te ontvangen wat ik
deze week, of sinds het begin van de veertigdagentijd, heb opgeschreven en gekregen: kan
ik er een rode draad in ontdekken, een richting, een duwtje in de rug? Wat licht op, waar God
iets mee kan doen in mij? Is er iets dat God in mij zou willen verdiepen? Tot wat roept God
mij nu concreet op? Samen met al de anderen die deze veertigdagentijd bidden vat ik deze
week samen en kijk ik hoopvol uit naar de Goede Week: "Laat het licht van uw gelaat over
ons schijnen" (Psalm 4:7).

