
www.ignatiaansbidden.org - 40-dagenretraite 2020

"De morgen komt!"
Vrijdag 10 april 2020

Thema week 7: Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. (Psalm 130:8)

Leidraad voor je gebed

De nacht is haast ten einde. De Stille Week is begonnen. Het is een week waarin de

tegenstellingen zich nog scherper aftekenen: bevrijding naast verraad, verlatenheid naast

omzien naar, doodsnood naast overgave. Bid en waak voor het leven, tegen de dood in!

Begin van het gebed

Ik proef wat mijn verlangen is voor deze gebedstijd en spreek dit hardop uit. Mijn verlangen

gaat vandaag met mij mee, het geeft richting en grond aan mijn gebed.

Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 10 april: Marcus 15:37-40

'Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de

tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem

stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: 'Werkelijk, deze mens was Gods zoon.'

Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe.'

Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Voordat Jezus sterft schreeuwt Hij luid. Zijn schreeuw wordt opgevangen door de centurio en

de vrouwen rondom het kruis. Telkens weer zullen mensen zijn schreeuw horen als een

aanklacht tegen de dood, tegen marteling, verdwijning en verkrachting.

● Christus wordt nog altijd gekruisigd; waar ben ik, hoe kijk ik?

● Ken ik uit ervaring wat het is om te waken bij een stervende? Hoe anders is het om bij

Jezus te waken?

● Het sterven van Jezus brengt de centurio tot een geloofsuitspraak. Hoe is dat voor mij?

Einde van het gebed



Aan het eind dank ik voor wat ik heb ontvangen in deze gebedstijd. Ook al kan ik er niet direct

woorden aan geven, danken helpt mij om te beseffen hoeveel in mijn leven er zomaar is, om

niet geschonken.

Terugblik op het gebed

Terugblikken maakt het mogelijk om mijn gebed mee te nemen door de dagen heen. Niet

woord voor woord herhaald, maar bondig, geconcentreerd in een gevoel, een inzicht, een

gebaar, een beweging, een paar woorden. Dat geeft een spoor van licht naar Pasen toe.


